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 الدرس االول 

 مكة المكرمة 

 يثرب ) المدينة ( 

             
   

 حضارات شبه اجلزيرة العربية                                                                  

 قبل ظهور االسالم                                                                     
 

 

 

 ريخ احلضارة اعتمدت على استثمار املوارد والتواصل مع شبة اجلزيرة العربية جزء من تا                      

 .احلضارات االخرى                              

 

 
 

 

 أوال/ممالك جنوب شبة الجزيرة العربية  ) بالد اليمن (   
 
 

 حمير      مملكة                                      سبأمملكة                                  ن معيمملكة               
 م525 –ق.م 115                               ق.م115 –ق.م  800        ق.م                   630-ق.م 1300          

 ني بقتبان" منطقة"يف    ن                          تقع جنوب غرب اليم                        اجلوفيف منطقة  نشأت        

                 والبحر األمحر .سبأ                                . مأرب العاصمة :                                   .  قرناو :العاصمة              

 ريدان " ظفار " العاصمة :                                                                                                                                     

 
 

 )مكة ويثرب والطائف(مدن الحجازمدن غرب شبة الجزيرة العربية ) ثانيا /   
                                            

 ::     أهميتها                            

  قبائلها قريش أشهرو ة بهاالكعبة املشرف لوجودو   زموقعها املتمي -1

 . نطريق القوافل بني الشام واليم إىل أنها  تقع على  أهميتها االقتصاديةترجع  -2

 
                 

    ية        عباره   هىومشال مكة   تقع نة جتار حة زراعية ومدي ها   وا تقع على طريق ألن

 . والشام واليمنالقوافل التجارية بني مكة 

 ا األوس واخلزرج.: قبيلتها قبائل أشهرو 

 -ثالثا /   ممالك الشام والعراق : 
  الغساسنة وتدمر واألنباط ( يف الشام  -:قامت يف أطراف الصحراء العربية الشمالية ممالك عربية منها (                

 .) مملكة احلرية ( يف العراق و

   وكانت هذه املمالك حدا فاصال بني العرب وبني دوليت الفرس والروم . 
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 م 633/  268الحيرة  م 638/  220الغساسنة  

ألزد التى ايرجع أصل الغساسنة إىل قبائل     نشأتها

 مأرب هاجرت من اليمن بعد انهيار سد

      لمل امليالد ثا جة هجرة  ننشـــأت يف القرن ال تي

 القبائل اليمنية 

         ــانية ال ــاسـ فارســـية   كانت تابعة للدولة السـ

لفائهم من حووكانت تساندهم يف احلرب ضد الروم   

 الغساسنة  

ــام وتعددت عو       العاصمة اصـــمها   قامت فى بادية الشـ

ضـــعفت  يف   وأخرها اجلابية يف اجلوالن  ثم    

 نهاية القرن السادس

 اتاحلرية جنوب الكوفة غرب نهر الفر

  : النعمان بن املنذرهاملوكأشهر  

سبب 

 انهيارها

 رومـ ال ساند  " مـ هياأل بن جبلة"  ملوكها آخر

ــاملســلمي مواجهة فى  لريموكا موقعة فى نـــ

ــ13 ها    م634/  هــــ عد حت  وب لة  أصـــب  دو

  ميةاإلسال الدولة من جزًء الغساسنة

رية وضـــمها  متكن خالد بن الوليد من فتح احل    

 الي اإلسالم . 

 مظاهر حضارة شبه الجزيرة العربية

  (حضر) –( بدو )سكان شبه اجلزيرة العربية إىل  انقسم           :أواًل:     
 :الى  النظام السياسىينقسم          الحياة     

 . يف صحراء شبة اجلزيرة العربية القبلى  النظام  -1                   السياسية 

 امللكى فى احلضر )باليمن والغساسنة واحلرية(.شبه  -2                                                  

 

 :القبلي ( النظام 1)  
 يربط أفرادها رباط الدم والنسب    -ختضع لدستور من التقاليد     -  وحدة النظام السياسى  :ةالقبيل    

 يؤيدها الفرد ويعمل من اجلها -                  

 القبيلة عناصر : 

 املعاهدات   يعقد الوفود تقبل ســـي  املعارك  يقود:  حيمل  القبيلة  إدارة يتوىل مهمامهو شيخ القبيلة

 . لنزاعاتا فى ويفصل

ــم مهمامه(جملس القبيلة ــااها وكبار القبائل زعماء ويض ــؤون مهام لونيتو الذين مش   القبيلة ش

 . الندوة دار مهام مثل

  لم تسير العالقات بين القبائل العربية على وتيرة واحدة ؟بم تفسر: س( 

 مثل ) البسوس والفجار (  األخذ بالثار-2                             النزاع على املاء واملرعى. - 1      :  احلروب/ بسبب 

 :ص(  وشهده الرسولفيه قبائل مكة على أن تكون يدًا واحدة مع املظلوم على الظامل  تعاهدت  األحالف(  

 . (حلف الفضولمثل  )                        

          :شبة امللكي( النظام 2
 . زيرة العربيةمشال وجنوب شبة اجلفى وراثيا وشبة ملكي  



 

- 3 - 

 

 2017   تـاريـــــــخ

 

 الصف الثانى الثانوى

 01225526551لإلتصال :  واعداد :  أ/ إســالم هلـيلرؤية 

 عناصر النظام شبة الملكي :::

 فظ األمن    حي حيمي حدودها    يدير شئون البالد   : الملك .1

 ملساعدة امللك فى احلكم : كبارالموظفين .2

 مى كل منهم )كبريًا(.وهم نواب امللك فى إدارة األقاليم ويس : حكام األقاليم .3

 ملوظفني والكهنةثرياء وايتبع امللك ويتكون من كبار األ : مجلس عام .4

 اململكة يتكون من فرق عسكرية خمتلفة للدفاع عن الجيش: .5

  

 مل يكن العرب على عبادة واحدة فالغالبية أمنت بعبادات وضعية والقليل أمن بديانات    ثانيًا: الحياة 
إله واحد ال شريك مساوية ثم ظهر األسالم يف ظل هذا التخبط الديين يدعو لعباده         الدينية    

 له

 العبادات الوضعية الديانات السماوية
 مكة يفديانة سيدنا إبراهيم وعرفت   الحنيفية

لك      ل لذ يد و   ها  عرف أه يت  التوح بق

 . ماإلسال ظهور طائفة منهم حتى 

ــام    الوثنية ــل   عــبــادةاألصــــن واختــذت ك

بل والالت        ثل)ه مًام لةصـــن لعزى وا قبي

  ا القرابنيوا هلاملعابد وقدم وأقاموا ومناة(

نة موســـى وانتشـــرت      اليهودية يا ق فى مناط د

 (ى اليمنفخيرب ويثرب ومحري  ) قليلة 

رت فى عبادة الكواكب والنجوم وانتشــ الصابئة

 الرقة وحران

 النصرانية
 

ــام ديانة عيســـى وانتشـــرت يف     ند  عالشـ

نة واحلرية بالعراق     ــاســـ زاء من أج والغسـ

 اليمن

الشـــر (  – ان )اخلريعبادة النار  بها إهل      المجوسية

ــ  بة  وانتشـــرت يف بالد فارس وشـــرق شـ

 اجلزيرة العربية
 

  ثالثًا: الحياة االقتصادية:    

الطبيعة الصـــحراوية   : كانت هي الحرفة الســـائدة في شـــبي الجزيرة بســـ  الرعي
 فانتشرت تربية األبل واألغنام والماعز 

اليمن  ة يف بادية الشام واجلنوبية يف بالديرة العربياقتصرت علي األجزاء الشمالية يف شبه اجلز الزراعة

 ومناطق اآلبار والعيون يف وسطها؟

 ضروات الر  ومن أهم حماصيلها النخيل واخل حيمل الرتبة اخلصبة ووفرة املياه واالهتمام مبشروعات

 .لية لقلة املوارد األو   ؟كانت حرفة الصناعة حمدودة  الصناعة

صناعة ستخراج اللؤلؤ من اخلليج العربي لوالرماح واواني الفخار وا" السيوف أهم الصناعات 

 .احللي وأدوات الزينة 

 تية :ازدهرت التجارة يف شبه اجلزيرة العربية لألسباب اآل التجارة

 لربوالبحر ارب منازل الكواكب لألهتداءبها يف .حتر  الع2.    .  الطرق املمهدة ومعرفتهم بدروبها 1

هى  فلذلك محر واخلليج العربى وحبر العرب تشرف على البحر األ فهى : زيرة املتوسط شبة اجل  موقع -3

 . أسيا وأوربا وأفريقيا حلقة للتواصل بني 
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 والحظ أن :

من موانئ اهلند والصومال واحلبشة ملوانئ مصر      ار  ينقل البضائع القادمة إليها كان لليمن أسطول جت (1

 . والشام ثم إىل أوربا

 ؟ مب تفسر:يف أواخر القرن السادس امليالد   مكة يفلتجارة ا تازدهر( 2

سوقى ) ذ  اجملاز        -  وجود  البيت احلرام    -   زموقعها املتمي -1 سواقها  مثل  وجمنه بالقرب من  -شهرة أ

 مكة (

 والصيف(   الشتاءيت  )رحل  تنظيمها للرحالت التجارية -2

ية         العرب فى معامالتهم ال  ها اســـتخدم  -: العملة  ( 3  لذهب لدنانري ا يه(   تجارية وهى ا لدراهم   )الرومان وا

 . الفارسية(الفضية 

 األدب :            : الحياةرابعًا  
  فقط للتجارة جماال أسواقهم تكن لمف  واخلطابة بالشعر العرب اشتهر والعلمية         الفكرية 

 . واخلطباء الشعراء تنافسل ميدانا كانت بل                                            

 العرب شعراء من     الذبيانى النابغة . 

 : العلوم 

 -مثل :  والروم الفرس تىرحبضا متأثرة الشمالى ف خاصة العرب بالد فى العلوم بعض ازدهرت

الثقفى الذى لقب  احلارث بن كلدة  : أشهر األطباء العرب و الطبيعية  باألعشابالعالج   عرفوا   : الطب 

 . العرب بطبيب                      

والكواكب النجومعرفوا مواقع   : الفلك  .                                               

أوقات هبوب الرياح ونزول املطر. عرفوا    : األنواء 

:بناء السدود وشق الطرق فى اجلبال لربط القرى واملدنها لاستخدمو  اهلندسة . 

  والعمارةالفنون : 

 

دولة األنباط وهى ديار مثود قوم    ب  مدينةاحلجر  أشـــهرها  تأثروا باحلضـــارات اجملاوره و    النحت

 .جلبال االبيوت فى  احنتوحيمل )عليه السالم (  النبى صاحل

 فى دولة الغساسنة. القسطلعة قل   ، ومن أهم القالعتبنى حول املدن حلمايتها والحصون القالع

   الغساسنةفى  الرصافةةكنيس    احلريةبنت النعمان فى  ديرهند مثل  األديرة والمعابد

           اليمنفى  الشمسمعبد 
 .بالغساسنة املشتىقصر    باحلرية اخلورنققصر  صنعاءيف  غمدانقصر مثل  القصور:

       ادية واملكانة االجتماعيةكان اجملتمع  قبل اإلسالم ثالث طبقات تأثرت باحلالة االقتص      خامسًا: الحياة 

 . لكل طبقة          االجتماعية    

  سكن أهل البدو اخليام ويف بيوت من الطني وجذوع النخل بينما بين أهل احلضر

  واملمالك العربية بيوتا من احلجارة 
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 بقات المجتمع:ط 

 لكبرية واملراعى الواسعة.راضى احاب األصاألحرار األغنياء من التجار وأ  الطبقة العليا: .1

 أصحاب احلرفوصغار التجار وأصحاب األراضى الزراعية   الطبقة الوسطى: .2

 املوالي) االتباع (والعبيد ووهم غالبية العرب من الفقراء   الطبقة الدنيا: .3

 :العادات والتقاليد 

 .فهم يؤمنون بالسحر والتنجيم خاطئة معتقدات دينية  -

والشجاعة: الكرم والوفاء حسنة صفات ، 

 حش والظلم ووأد البناتالفواو الثأر وطرق القطع وامليسر  و: اخلمر سيئة صفات . 

 المرأة العربية ودورها فى المجتمع : 

 ،تعمل بغزل صوف الغنمو تتحمل املسئولية فى بيتها . 

طبول احلرب  تشارك فى املعارك فتضمد اجلرح وتسقى احملاربني وتقرعو 

 أمثال:: أشهر نساء العرب 

  مارست التجارة اليتاهلل عنها  رضيالسيدة خدجية . 

   زنوبيا ملكة تدمر                               .                            .بلقيس ملكة سبأ 

 ع هلارغم مكانتها املرتفعة إال أنها عانت يف بعض املناطق من تدني نظرة اجملتم
 
 

 أمام العبارة اخلاطئة مع التصويب:)×( بارة الصحيحة وعالمة ( أمام الع✔ضع عالمة ) 1س
 (      )                              ارتبطت بعض عادات العرب مبعتقدات دينية خاطئة -1

 (              )                     ة الغساسنة لقبيلة هوازن العربيةترجع أصول مملك  -2

 (  )                               سالم جمتمع  غري طبقى     بل اإلكان اجملتمع العربي ق-3

 (  )                                                  كانت جتارة العرب تصل حتى الصني وأوربا-4

 (       )                                                           من أشهر قالع احلرية قلعة القسطل-5

 (             )                                         كانت ملكة شهرة جتارية يف بالد احلجاز -6

 مب تفسر: 2س
 كانت الصناعة نادرة فى بالد العرب-1

 كانت القالع واحلصون تبنى حول املدن.-2

 ازدهرت التجارة فى شبه اجلزيرة العربية.-3

 ًا من املسئولية.كانت املرأة العربية تتحمل كثري-4

 كانت ملكة شهرة جتارية كبرية.-5

 قيام احلروب بني القبائل العربية .-6
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      ما النتائج املرتتبة على: 3س
 فى معظم املناطق العربية. ندرة األمطار-1

 لعرباملوقع املتميز لبالد ا-2

       أثبت باألدلة التارخيية: 4س
                               مل يكن للعرب دين واحد. .1

 كانت العالقة بني القبائل العربية متباينة  .2

 أكمل العبارات اآلتية :
 القلزم . ..... بني مملكة سبأ وحبر...........( تقع مملكة .. 1

 القرب من مكة .( من أشهر أسواق العرب .......... و ............ ب 2

 وم ضد املسلمني ......... الذ  ساند الروكها .......من أشهر ملوك الغساسنة ............. وكان آخر مل(  3

 ........ . ...... و ...( من أشهر احلروب اليت قامت بني قبائل العرب حرب .. 4

 ( كان نظام احلكم يف احلضر .............  5

  . و ........( من أشهر األصنام عند العرب...... و ............. 6

 ............ يف الرقة وحران .( انتشرت عبادة ..... 7

 ات الزينة .اخلليج العربي يف صناعة احُللي وأدو ( استخدم العرب ...................... املستخرج من 8

   لقب بطبيب العرب .( من أشهر أطباء العرب ...................... والذ 9

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :
 تدمر ( –سبأ  –األنباط  –) معني   .................... جنوب غرب اليمن . ( قامت مملكة . 1

 احلرية ( –الطائف  –يثرب  –) مكة    ( ُتعد مدينة ..................... واحة زراعية .  2

 مصر ( –الروم  –الفرس  –) اهلند    ( حتالفت مملكة الغساسنة مع ................... .  3

 (سيف بن ذ  يزن  – يوسف ذو نواس –جبلة بن األيهم  –ن الوليد ) خالد ب .. يف فتح احلرية وضمها إىل دولة اإلسالم .... جنح(  4

 (  634 – 575 – 637 – 636)  . م ( أصبحت الغساسنة جزءًا من دولة اإلسالم عام ............ 5

 الدنيا ( –احلكام  –الوسطى  –) العليا  العبيد . و( تكونت الطبقة ...........يف اجملتمع العربي من الفقراء  6

 ( األسواق –املعابد  –احلصون  –) القالع  لعرب . ( كانت .................. ميدانًا لتنافس شعراء وخطباء ا 7

 احلجر ( –الطائف  –يثرب  –) مكة     ( كانت مدينة ................. ديار قوم النيب صاحل .  8

 : مب تفسر :  
         ( سقوط مملكة سبأ .              2    ( قيام حضارة ببالد اليمن . 1

 عربية .   ( قيام احلروب بني القبائل ال 4  ( ُتعد مكة املكرمة من أشهر مدن احلجاز . 3 

 يرة العربية ( ازدهار التجارة يف شبه اجلز 6   ( مل تكن أسواق العرب للتجارة فقط . 5

 بية متباينة . ( كانت العالقة بني القبائل العر 8    شيخ القبيلة . ( تعددت مهام 7

 قبل اإلسالم . ( مل يكن العرب على عبادة واحدة 10               عض العلوم عند العرب .( ازدهرت ب 9

 الغرب . و( كانت شبه اجلزيرة العربية حلقة التواصل بني الشرق 11
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 جة إلي ظهور الرسول صلي اهلل عليي وسلم  ؟ س( لماذا كان العالم في حا

 انتشار عبادة األصنام علي الرغم من وجود الديانة السماوية مثل احلنيفية اليهودية والنصرانية – 1

 تدهور  األحوال السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية والدينية واالجتماعية لذلك اقتضى االمر  – 2

 ، جديدة. سالةظهور ر 
 

 فى مكة: مالمح حياة الرسول  اوال : 

 م )عام الفيل ( وكان أعز الناس نسبا وصهرا 570إبريل  20ربيع االول /  12ولد النيب مبكة يوم اإلثنني  .1

ولد يتيما حيمل مات أبوه ودفن يف يثرب  ثم أرسلته أمه " آمنة بنت وهب " إلي بادية بين سعد للرضاعة   .2

 سنوات( . 4وأمضي بها ) 

ى أن يكون عبئا علي عمه أبي طالب فخرج يرعي األغنام يف مكة فتعلم من حرفة الرعي )الرأفة مل يرض .3

 لني اجلانب( –العطف  –

خرج للتجارة مع  بالد الشام فتعلم )املسئولية وطرق التعامل مع الناس ومعرفة أخالقهم(و تزوج بالسيدة "  .4

 خدجية بنت خويلد(

 :ثانيا : مسات من شخصية الرسول  
 

درته علي حل ق

 املشكالت

      ضعه فا سود يف مو ضع احلجر األ قرتح أحدهم بقبول رأ  أول من اختلفت قريش فيمن ي

 ا األمني قد رضينا بهيدخل املسجد احلرام فكان النيب فلما راوه قالوا هذ

   احلجر األســـود ثم قال " لتأخذ كل   فلما أخربوه قال هلموا ثوبا فأتوه به فوضـــع عليه

 يه "ذا بلغوا موضعه وضعه بيده ثم بين علإوب ثم ارفعوا مجيعا فرفعوه حــيت قبيلة بناحية الث

مكة ليفكر ويتأمل يف عظيم  كان النيب الو بنفسه يف غار حراء مشال غرب ريرغبته يف التأمل والتفك

 قدرة اهلل 

ده فساعنه ماطله يف مثنها جاء رجل ليبع إبل مبكة واشرتاها أبو جهل لك  مناصرته للمظلوم

 ملاللرجل حقه فدخل أبا جهل وأحضر االنبى وذهب معه الي دار أبي جهل وقال له اعط ا

 -نزول الوحي وموقف السيدة خدجية : 

   ــيدة خدجيةمرجتفا خائفا ورو  هلا ما ــول يف غار حراء وعاد الي زوجته الس عندما نزل الوحي  علي الرس

ازيك اهلل أبدا ، وذكرته ببعض صــفاته اجلميلة ا واهلل م "فطمأنته وهدأت من روعه ، وقالت له حدث له

 . مثل صلة الرحم واعانة الفقراء

       سول ماحدث سيدة خدجية الي أهل العلم فذهبت الي إبن عمها " ورقة بن نوفل " ليقص عليه الر جلأت ال

سول اإل      سيدة خدجية تبمل يف نفس الر سي فأخذت ال ستمرار   فأخربه بأنه الناموس )جربيل( الذ  نزل علي مو

 .والثبات علي احلق لذلك ظل الرسول طيلة حياته يذكر فضلها 
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  : مراحل دعوة الرسول 
 المرحلة المدنية المرحلة المكية

  عام 13كانت يف مكة واستمرت . 

 يذاء من قريشتعرض املسلمون فيها لإلضطهاد واإل . 

  سنوات 10استمرت وبدأت يف املدنية حتى وفاة النيب . 

 يةسيس للدولة اإلسالمهى مرحلة التأ . 

 

       املرحلة املكية -أوال :           
 

  الدعوة السرية :

o  متيزت بالكتمان والسرية لتجنب أذ  قريش   –سنوات  3استمرت 

o ؟    ألرقماألرقم بن أبي ا"  وقد بدأ الرسول بدعوة األقربني منه وكان جيتمع بالناس سرا يف دار " 

o  ويعلمهم أحكام اإلسالم وشرائعه ( –) ليكون مركزا لرتبية أصحابه وليتلو عليهم ما نزل عليه من القرآن 

o   ( وكانوا ميثلون مجيع بطون قريش      60بلغ عدد من أسلموا يف نهاية املرحلة السرية ) مسلما معظمهم شباب

سالم بدافع     سادة الذين أقبلوا علي اإل من  3 –موالي وعبيد  14إميانهم به  وليس بدافع دنيو  )وأكثرهم من وال

 وجهاء وسادة (   . 31 –من النساء  12 –خارج قريش 
 

 الدعوة الجهريي :

  ستتنوات من نياية  الدعوة الستترية  وفييا  وقر الرستتول  علي جبل    10استتتقرقت

 . الصفا ونادي قريش و بني عبد المطلب  ودعاهم لعبادة الله

  ا الناس علي إختالر القبائل وتتبعيم في األندية والمحافل واألسواق ثم دعا اليي. 
 

 أساليب قريش ملواجهة الدعوة اإلسالمية
 

                لب بد المط لدعوة واعتبرت دعوة الرستتتول لبني ع با ية  بدا لم تيتم قريش في ال

 مسألة داخلية واكتفت بمقاومة عمه  

       ر الرستتتول بالدعوة أعلنت     عبد العزي بن عبد المطلب) أبي ليب ( ولكن حينما جي

 :قريش معارضتيا ليذا الدين واتخذت أساليب عدة لمقاومتيا وهي 

حرب    -1
الشائعات 
 واألكاذيب

 كه املناسبني فكان موسم احلج اىل  م رأت قريش أنها  خري وسيلة واختاروا  الوقت واملكان 

 ول والفعلباالتفاق يف القلي التنظيم اجليد واتهموا النيب  بالكذب و السحر و الشهرة و حرصوا ع 

   اختاروا شخصيات ذات تأثري مثل : 

أبي هلب عم الرسول .                               والوليد بن املغرية من سادة قريش . 

املفاوضات  -2
 واملساومات

 

 دفهي الرسول وقادر علي أن يثنيه عن هالتفاوض مع عمه أبي طالب : باعتقاد أن له تأثري عل  

 بل ترك الدعوة إال انه رفضعرضوا عليه املال والسلطة مقا اوض مع الرسول :التف . 

اإليذاء  -3
 والتعذيب

     تسعت ااجتهوا أوال الي العبيد والضعفاء ثم فبعد فشل الشائعات  حاول املشركني النيل من املسلمني

 ألشراف هلا التستهدف كل املسلمني خاصة بعد انتشار الدعوة وانضمام 

 ةالعذاب مما دفع بعضهم للهجرة الي احلبش والصحابه لإليذاء واحتمل املسلمني ألوانا من تعرض النبى 
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4-  
املقاطعة  
اإلقتصادية 
 واإلجتماعية

 حيموا  أبي طالب مجع بين هاشم وأمرهم أن أمجعت قريش علي انهاء اإلسالم بقتل النيب فلما علم

 إما محية وعصبية او إميانا.م النيب يف شعب أبي طالب فوافقوا مجيعا مسلمهم وكافره

 ا حيت هاشم وحصارها إقتصاديا وإجتماعي ردت قريش علي هذا التحد  بإصدار وثيقة ملقاطعة بين

 -كعبة وقد جاء فيها :يسلموا رسول اهلل ليقتلوه وعلقوا الوثيقة يف جوف ال

       قطع الطعام عن احملاصرين همنراء معهم وال زواج وال نتزوج مالبيع وال ش 

 ـــيت شجر فأكلوه وهكذا صرب املسلمون حـلبمل احلصار ثالث سنوات  فلم يبق أمامهم سو  ورق ال

ا هاشم فخرجوا ونقضوا الصحيفة وفكو قيض اهلل بعض أشراف قريش الـــيت تربطهم قرابة ببين

  احلصار

 أسالي  الرسول لمواجهة عداء قريش 

لقوة وأن حلسنة أشد أثرا من استخدام ااعوة باحلكمة واملوعظة أدرك الرسول ان الد
 جملتمع وانهياره .االدخول يف حرب بني أبناء قريش يعين تفكك 
  فإن موعدكم اجلنةصربا آل ياسر قوله"كان الرسول حيمل املسلمني علي الصربوذلك فى 

 بالل لا بشراء العبيد كشراء أبو بكر ملستضعفني فقاموحرص الرسول وأصحابه علي إنقاذ ا

 البحث عن مراكز جديدة لنشر اإلسالم خارج مكة
وة لفرارا من بطش قريش وإنقاذا للدعلمع زيادة التعذيب للمسلمني كان التفكري يف مكان آمن 

 ونشرها خارج مكة  واهم املناطق 

 

 اوال : الهجرة الى الحبشة :
  

 احلبشة علي مرحلتني : متت اهلجرة الي

األوىل يف العام اخلامس من البعثة . 

   الثانية يف العام السابع من البعثة أثناء حصار قريش لبين هاشم. 

 .ألن ملكها علي دين مساو  وكان معروفا بالعدل وال يظلم عنده أحد  وقد اختارها الرسول  ؟

 موقف قريش ::
و   عبد اهلل بن أبي ربيعة "   احلبشة أرسلوا " عمرو بن العاص  عندما علمت قريش بهجرة املسلمني الي 

حمملني باهلدايا الي ملكها النجاشي ليعيد اليهم املسلمني ولكن رفض النجاشي مطلبهم  ، إلي احلبشة 

عليهم فأرسل يف طلب أصحاب الرسول فدار حوار بني النجاشى ،  حــيت يسمع من املسلمني ليستطيع احلكم

 .عفر بن ابى طالب انتهى برفض النجاشى تسليم الصحابة وسيدنا ج
 

 رحلة الرسول الى الطائف 

 أسبابها   :: 
 يف العام العاشر من البعثة اشتد ايذاء قريش للرسول بعد وفاة زوجته وعمه أبو طالب وضيقت اخلناق عليه . 

 ان تكون أفضل حاال من مكة فكان حباجة الي مكان جديد لنشر الدعوة فخرج الرسول الي الطائف أمال يف . 

 ولكن  تعرض احلبيب لإليذاء حــيت أدميت قدماه الشريفتان وسالت منها الدماء ثم دعا ربه وعاد إلي مكة . 
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 الطواف على القبائل والهجرة الى المدينة
 
 

 والنصرة  بعد العودة من الطائف بدأ الرسول يعرض نفسه علي القبائل يف موسم احلج ليطلب منهم اإليواء. 

  رجال فدعاهم النيب إلي اإلسالم فأجابوه وعادوا الي يثرب  6ومنهم وفد من يثرب من قبيلة  اخلزرج وعدده

 .حيدثون الناس عن اإلسالم 

 

 ) فى العام الثانى عشر من البعثة ((                                                                     

الدعوة تأخذ وضعها بشكل جديد يف يثرب وبعد انقضاء هذا العام ويف موسم احلج جاء مر عام كامل و -1

 رجال من األوس واخلزرج 12

 وقابلوا الرسول عند العقبة )مكان بني مكة ومين(وبايعوه علي اإلميان باهلل ورسوله ومكارم اخلالق  -2

 

 ) فى العام الثالث عشر من البعثة ((                                                                                             

 رجال وإمرأتني( بايعوا الرسول  73يف العام التالي التقي الرسول مع وفد من األوس واخلزرج وكان عددهم ) .1

 علي الدفاع عن اإلسالم ونصرته ومسيت بالبيعة الكرب   .2

من األوس  3من اخلزرج و  9نقيبا  12لبيعة طلب الرسول انتخاب وهكذا بايع االنصار رسول اهلل وبعد ا .3

 .لتوحيد الصف 

 بم تفسر ::   إقبال اهل  يثرب علي اإلسالم :
 . حاجة يثرب الي من يلم مشلهم بعد احلروب الطاحنة بني األوس واخلزرج -

 . معرفة يثرب بأمر الرساالت وقرب ظهور النيب حممد من يهود يثرب -

 . بالرقة واللني وعدم التكرب متيز أهل يثرب  -

 املرحلة املدنية                  -ثانيا:      
 وتبدأ مع هجرة الرسول صلي اهلل عليه وسلم الي يثرب " املدينة النبوية "

 -اهلجرة الي املدينة واستقرار املهاجرين :        
 ت قريش منعهم من اخلروج باخلطف أو السجن أمر النيب أصحابه باهلجرة الي يثرب فرارا بدينهم من قريش وحاول 

  ومل يبق مع الرسول يف مكة اال القليل من املسلمني فقررت قريش عقد إجتماعا يف " دار الندوة " وقررت فيه قتل

 الرسول يف بيته ملنعه من اهلجرة فأعلم اهلل نبيه باملؤامرة وأمره باهلجرة .

 التخطيط للهجرة :           
 ي بن أبي طالب " لينام يف فراشه حتى يؤد  الودائع الـــيت لديه للناس . اختار "  عل 

 استخدم هو وصاحبه طرقا غري مألوفة للهجرة الي يثرب لتضليل املشركني أثناء البحمل عنهما . 

  خرج النيب ليلة اهلجرة متجها الي بيت أبي بكر الصديق والذ  كان قد أعد راحلتني ثم توجها بهما الي

 أيام . 3وأقاما فيه  غار ثور
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 -االستفادة من شخصيات متعددة منها :
 ::ات املشركنيلرصد حترك عبد اهلل بن ابي بكر واإلمداد أمساء بنت أبي بكر:: للتمويل . 

عبد اهلل بن أريقط ::   ملعرفة طرق الصحراء . 
 

  ستقبال عظيما اوبنجاح اهلجرة وصل النيب إلي يثرب وكان استقبال أهلها. 

 لداخلية الدولة اإلسالمية ومواجهة األخطار ا وبعدها بدأ النيب صلي اهلل عليه وسلم مرحلة بناء دعائم

 واخلارجية .
 

 
 
 
 

 -: أكمل العبارات اآلتية : 1س 
 ولد النيب مبكة عام .............. الذ  مسي بعام ............... -1

 نزل الوحي علي الرسول يف غار................ -2

 ان الرسول جيتمع بالناس سرا يف دار ...............ك -3

 استمرت مرحلة الدعوة املكية ............ عام بينما استمرت مرحلة الدعوة  املدنية ......... سنوات  -4

 قاطعت قريش بين هاشم وفرضت عليها حصار ملدة ......... سنوات . -5

 .....و................و..................من أساليب قريش ملواجهة الدعوة اإلسالمية .......... -6

 .... ملواجهةعداء الدولة اإلسالمية...................و.....ة ..................و.....اتبع الرسول سياس -7

 مرت الدعوة اإلسالمية مبرحلتان ......................و..................... -8

 : مب تفسر .....؟ 2س
 الرسول باملسلمني سرا يف دار األرقم بن أبي األرقم ؟اجتماع  – 1

 حاجة العامل إلي ظهور الرسول صلي اهلل عليه وسلم ؟ – 2

 اقبال يثرب علي اإلسالم ؟ – 4                                                   هجرة املسلمني الي احلبشة ؟ – 3

 م يف فراشه ليلة اهلجرة ؟اختيار الرسول " علي بن أبي طالب " لينا – 5

 عرض الرسول نفسه علي القبائل والوفود يف موسم احلج ؟ – 6

 حبمل الرسول عن مراكز جديدة لنشر اإلسالم خارج مكة ؟ – 7

 -أثبت باألدلة التارخيية صحة العبارات اآلتية : -: 3س
 . قدرة الرسول علي مناصرة املظلوم  -5                                        . قدرة الرسول علي حل املشكالت -

 . اختاذ قريش أساليب عديدة ملواجهة الدعوة اإلسالمية -

 كان النجاشي ملك احلبشة يتصف باحلكمة والعدل . -

 قام الرسول ) ص ( بالتخطيط اجليد للهجرة إىل يثرب . -

 قارن بني : -:  4س
 . مرحلة الدعوة السرية واجلهرية – 2                        .بيعــيت العقبة األولي والثانية  – 1
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 -أسباب اختيار املدينة موطنا للهجرة :  -:أواًل* 
               األمر اإلهلي باهلجرة اليها    مبايعة أهل يثرب للرسول ومناصرتهم له يف بيعـــيت العقبة 

         أحوال اجملتمع يف املدينة عند قدوم النيب  
 

 

 المجتمع فى المدينة ,,تشكيل 
                                           

 
                                                                          

 
 

 

         : العالقة بين القبائل في المدينة 

 : مرحلة الوفاق  
 ينة فقد ساملوهم وأحسنوا التعامل معهم ومل يسعوا لنشر دينهم بني اليهود والقبائل العربية املوجودة يف املد

 بني الناس

  ::  مرحلة اخلالف وتكوين األحزاب 
  بعد هجرة قبائل األوس واخلزرج إلي املدينة عقب انهيار سد مأرب يف اليمن 

 حتسن أوضاعهم يف املدينة فبدأ اليهود يشعرون بأن هناك منافسا هلم 

 -علي حتسن أحوال األوس واخلزرج يف املدينة :* رد فعل اليهود 
 .فى بداية األمر عقد اليهود معاهدة مع القبائل العربية اتفقوا فيها علي التعايش سويا والدفاع عن املدينة  -

 .ولكن سرعان مانقضوا اهلدنة بل وصل األمر إلي قتل الكثري من األوس واخلزرج  -

 :بذر الفرقة فأقاموا التحالفات للتفريق بني االوس واخلزرج مثل سعي اليهود إلستعادة مكانتهم وبدأوا يف  -

 مع اخلزرج(   xمع األوس ( و )حتالف بنو قينقاع      x  حتالف بين النضري وبين قريظة)

فاشتعلت الفنت بني األوس واخلزرج وقامت احلروب كان  آخرها يوم ُبعاث  والتى مل الصهم منها  سو  الرسول  -

 .احلروب واخلالفات الـــيت أنهكت قواهم  لذلك  أقبل األوس واخلزرج على الدعوة اإلسالمية  بعد أن سئموا

 أما اليهود فرفضو الدعوة منذ اليوم األول خوفا علي أوضاعهم ومكانتهم االقتصادية . -

 
 

 

  . بنو النضري يف واد  بطحان  قبائل اليهود:: قبائل األوس واخلزرج
           . بنو قريظة يف واد  مهزور          بنو قينقاع يف الوسط 
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 : دعائم بناء الدولة اإلسالمية 
  جد :االولى بناء المسالدعامة 

 -فيه ناقة الرسول وشارك أصحابه يف البناء وقد تعددت أدوار املسجد ومنها :حيمل شيد  يف املكان الذ  بركت 

  الوحدة   للمسلمني لتحقيق وملتقي والعبادة  للصالة مكانا. 

  دينهم فيها املسلمون أمور  مدرسة يتفقه. 

 مأو  للصحابة من املهاجرين إلي املدينة. 

    سياسيةوال العسكرية  الدولة شئون إلدارة مركزا. 

أرسي الرسول العديد من القيم الدينية يف خطبته األولي يف املسجد النبو   مثل التقوى وطاعة اهلل ورسوله 

 . وخمافة اهلل

 رين واالنصار :ة المؤاخاه بين المهاجالدعامة الثاني 
 ي لقد فرضت األوضاع اجلديدة علي املهاجرين واألنصار مسئولية تدعوهم الي األخوة والتعاون وه 

 .مؤاخاة أقو  من مؤاخاة الرحم         

  وكان األنصار علي مستو  هذه املسئولية فواسوا املهاجرين وآثروهم علي انفسهم. 

 . وقد ترتب علي املؤاخاة حقوق بني املتآخني مثل التعاون املاد  والرعاية والنصيحة واحملبة واإليثار 

 رين واألنصار: األسباب اليت دفعت الرسول للمؤاخاة بني املهاج 

 إجتماعية  اقتصادية  نفسية وجدانية

لرســــول أن     أراد ا

ــني     ــن ــاني ح ــع ي

املهــاجرين ملكــة      

ــم يف     ــه ــب ــب وحي

 املدينة  

جا        هاجرين فى الت نت خربة امل رة ومل  كا

ــ    عة أو الصـ بالزرا عة     تكن هلم خربة  نا

 الــذين يشـــكالن أســــاســـني مهمني يف  

م من شق  إقتصاديات املدينة مماالميكنه 

 تمع اجلديد طريقهم يف اجمل

ابهم  ترك املهاجرين أهلهم وأصـــح    

ضال     سوا بالغربة ف ن عمبكة فأح

أن مشـكلة معيشـتهم وسـكناهم     

  كانت تواجه الدولة الناشئة

  : موقف األنصار من املؤاخاة 
  كانوا علي استعداد كامل للتعاون مع املهاجرين وتقسيم املمتلكات بينهم مما كان له عظيم األثر

رين فإنهم مل يروا قوما أحسن مواساة وال أحسن عطاءا من األنصار فقد أشركوهم يف يف نفوس املهاج

 معايشهم .

 : النتائج املرتتبة علي املؤاخاة 
 . تقوية اجلبهة الداخلية وبناء جمتمع مرتابط .1

 .إنهاء العصبيات القبلية ومجع الناس علي أساس العقيدة ووحدة األمة  .2

 . تركوا ديارهم وأمواهلم لنصرة دين اهلل  مواساة األنصار للمهاجرين الذين .3
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 : ) الدعامة الثالثة : الصحيفة ) دستور المدينة- 
 " أقر الرسول وثيقة تؤكد دعائم الدولة املدنية مسيت بالصحيفة أو الكتاب وأطلق عليها " دستور املدينة 

 س( مب تفسر اصدار الرسول لصحيفة املدينة ؟ ))  اهلدف منها (( : 
 من واجبات  هلعالقات بني كافة فئات اجملتمع فيعرف كل فرد ماله من حقوق وما عليتنظيم ا 

  ليتعايش اجلميع يف وطن واحد يتساو  فيه اجلميع 

  أرست مبدأ التعايش السلمي مع اآلخر بشكل يسمح لألديان األخرى بالعيش مع املسلمني حبرية 

 أهم بنود الصحيفة : 
 . ساملسلمون أمه واحدة من دون النا .1

 . التكافل االجتماعى بني فصائل الشعب .2

 . احرتام امان املسلم وان ذمة اهلل واحدة وان املؤمنني بعضهم مواىل بعض .3

 . االستقالل املاىل لكل طائفة ان على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم .4

 . اداموا حماربني((الدعم املاىل للدفاع عن الدولة مسؤلية اجلميع)) ان اليهود ينفقون مع املسلمني م .5

 . الدفاع املشرتك ضد اى عدوان .6

 . نصرة املظلوم وحق االمن لكل مواطن .7

 أرست صحيفة املدينة مبدأ التعايش السلمي مع  األخر ؟ 

 النصح والرب بني املسلمني وأهل الكتاب . 

 محاية اهل الذمة  فان من تبعنا من اليهود فان له النصرة غري مظلمومني والمتناصر عليهم . 

 )) حرية االعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة لكل فصائل الشعب)) لليهود دينهم وللمسلمني دينهم . 

  البناء االقتصادى :: الدعامة الرابعة 
 اهلدف منه:  ختطي العقبات اآلتية : 

  املهاجرون بال سكن وال مال أو عمل بعد أن فروا من بطش املشركني   : . 

  دينة لألعداد اليت هاجرت اليها:  صعوبة استيعاب امل . 

  عدم خربة املهاجرين بأمور الزراعة القائم عليها اقتصاد أهل املدينة  : . 

 : إجراءات الرسول لتخطي هذه األزمة 
 : إحياء األرض 

 . " بدأ بإحياء األرض املهملة وفقا للمبدأ الذ  أرساه " من أحيا أرضا مواتا فهي له 

 بي طالب عيونا بينبع .أقطع الرسول علي بن أ 

 . أقطع الزبري بن العوام أرضا باملدينة استثمرها يف الزراعة 

 . اقطع بالل بن احلارث معادن بناحية الفرع بالقرب من املدينة 
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     :: تنظيم الري 

 قام بتنظيم العمل مبياه الر  اليت تفيض من أودية املدينة النبوية . 

 ان وواد  قناةنظم مياه أودية املدينة كواد  بطح . 

 :)إنشاءسوق املدينة)سوق املناخة 

 حددالرسول موضع السوق لعلمه أن االستقراراليقوم إال به فهومصدرالكسب والتجارة . 

 : الدعامة الخامسة تأمين الدولة وحمايتها          
     اهلدف منه:

دينوصد هجمات املعت ر حاجة الدولة  الي قوة تدافع عنها وحتميها من األخطا .     

  نشر الرسالة اجلديدة لكل أحناء العامل. 

  : اخلطوات  
 خطيط جليش وتدريب أصحابه علي فنون القتال والتمع نزول اإلذن  من اهلل بالقتال بدأ الرسول  يف إعداد ا 

 جال لذا قام النيب بعمل إحصاء للرجال كان يشارك يف التدريب كل من له القدرة علي احلرب من الر 

 القادرين علي احلرب        

 طلب وعلي إبن أبي طالب .ظهرت أمساء المعة يف قيادة احلروب أمثال محزة بن عبد امل 
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  العبارات اآلتية: أكمل  1س : 
 وبني اليهود . ( بعد هجرة األوس واخلزرج للمدينة بدأت مرحلة ..................... و ................. بينهم 1

 ( حتالف يهود .................... و ..................... مع األوس ، بينما حتالف يهود ................ مع اخلزرج . 2

 ( من دعائم بناء الدولة يف املدينة النبوية ...................... و ...................... و .................. . 3

 ملسجد يف عهد الرسول ) ص ( مكانًا للـ ........... ومدرسة لـ .......... ومأوى لـ .................... ومركزًا إلدارة ( كان ا 4

 (ُعرف عن املهاجرين خربتهم العملية يف ......................... . 5

 ....... .( أقام الرسول ) ص ( السوق باملدينة والذ  ُعرف باسم .................... 6

 ( ظهر يف السنة األوىل للهجرة أمساء المعة لقيادة اجلند مثل ........................ و .................... . 7

   اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : 2س : 
 واد  العقيق ( –واد  القناة  –واد  مهزور  –ن ) واد  بطحا ( سكن يهود بين قريظة يف ....................... باملدينة .                          1

 الريموك ( –بوم بعاث  –حرب الفجار  –) حرب البسوس  ( كانت آخر احلروب بني األوس واخلزرج  ....................... .     2

 إنشاء السوق ( –صحيفة املدينة  –اة املؤاخ –) املسجد  ( كان ................... أول دعائم دولة اإلسالم باملدينة .                      3

 عسكرية ( –ثقافية  –اقتصادية  –( من األسباب اليت دعت الرسول ) ص ( للمؤاخاة بني املهاجرين واألنصار أسباب ........) دينية  4

 مجيع ما سبق ( –اعية إحياء األرض الزر –تنظيم الر   –) ( من اإلجراءات اليت اختذها الرسول ) ص ( إلقامة نهضة زراعية ..... 6

  3س  ( ضع عالمة :  ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة ) أمام العبارة غري الصحيحة ، مع ذكر السبب )  
 ( )   ص ( إليها من قبائل عربية فقط .( تشكل جمتمع املدينة قبل هجرة الرسول )  1

 ( )    دت املساملة بينهم . ( يف مرحلة الوفاق بني اليهود والقبائل العربية باملدينة سا 2

 ( )      ( هاجرت قبيليت األوس واخلزرج من الشام إىل يثرب .  3

 ( )  ( كانت األوضاع يف املدينة النبوية قبل دخول اإلسالم غري مستقرة يسيطر عليها التوتر .  4

 ( )     ( أقر الرسول ) ص ( وثيقة تؤكد دعائم الدولة تسمى بالصحيفة .  5

  مب تفسر:  4س : 
 ( املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار . 2               ( أهمية صحيفة املدينة . 1

 ( قيام الرسول ) ص ( بإنشاء سوق املدينة . 4( كان البد للدولة اإلسالمية الوليدة من إقامة نظام اقتصاد  هلا .           3

 ( إرسال الرسول ) ص ( للسرايا والغزوات .    6                                               ( إعداد الرسول ) ص ( للجيش .                      5

  برهن على صحة كل عبارة مما يأتي:  5س : 
 ( خطط اليهود الستعادة مكانتهم مع حتسن أوضاع األوس واخلزرج يف يثرب .                      1

 ول ) ص ( .( تعددت أهمية املسجد يف عهد الرس 2

 ( أرست صحيفة املدينة مبدأ التعايش السلمي مع اآلخر . 3

 ( أكدت وثيقة املدينة على حق " حرية االعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة لكل فصائل الشعب " . 4

 ( اختذ الرسول ) ص ( عدة إجراءات ملواجهة العقبات االقتصادية باملدينة .            5

 ( يف إعداد اجليش مع نزول اإلذن بالقتال . ( بدأ الرسول ) ص 6
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 : اوال : المنافقون 
  هـ  2تزعمها  " عبد اهلل بن أبي بن سلول أحد زعماء اخلزرج دخل يف اإلسالم بعد غزوة بدر 

  أظهروا اإلسالم وأبطنوا الكفر وذلك بهدف زعزعة االستقرار وإثارة الفنت يف الدولة إلسقاطها 

      
 

 : حماولة شق الصف اإلسالمي 
 ظهر ذلك بعد هزمية املسلمني يوم احد حيمل بدأ املنافقون االتصال بقريش لطلب العفو منهم . 

 حماولتهم للوقيعة بني األنصار واملهاجرين . 

 نشر الشائعات واالفرتاءات : 
 عنها وقد نزل القرآن  بالطعن يف أعراض املسلمني ومنها نشر شائعات  علي السيدة عائشة رضي اهلل

 . " حادث اإلفكيربئها ومسي ذلك "

 بناء مسجد ضرار  : 
  بين املنافقون مسجدابعيدا عن مسجد الرسول وأمسوه مسجدضرارللتآمر والتحريض ضداملسلمني

 وقدأمرالرسول بإحراقه .

 التحالف مع أعداء اإلسالم : 
 عودة عبد اهلل بن أبي بن سلول بثلمل  اجليش . 

 افقني لبين النضري علي قتال النيب وتشجعيهم علي ذلك بالقتال معهم حتريض املن. 

  هـ أثناء احلصار والعودة الي املدينة تاركني الرسول وأصحابه يف 5تراجع املنافقني يف غزوة األحزاب

 .مواجهة املشركني 

  هـ حبجج واهية خمافة لقاء الروم 9رفض املنافقني اخلروج إلي غزوة تبوك سنة . 
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  ..: طريقة تعامل الرسول مع المنافقين 
 أصحابه رفض النيب قتل املنافقني حيت  اليقال عنه أنه يقتل 

 ز  الدنيا وعذاب االخرة تفتيت جتمع املنافقني والتحذير من كيدهم ووعدهم خب 

 بعد وفاة عبد اهلل بن أبي بن سلول تراجعت حركة النفاق يف املدينة يف العام العاشر من اهلجرة 

 

 يًا : اليهود :ثان 
 

       عندما أقام الرسول دعائم دولته وضع دستورا ألهل املدينة ينظم العالقة مع اليهود ويؤمن هلم 

 . حياة كرمية                 

       مل يلتزم اليهود مبا ورد يف دستور املدينة وبدءوا بالتحرك للقضاء علي اإلسالم. 

 : تشويه صورة النيب واإلسالم 
 اليهود لتشويه صورة اإلسالم والنيب بهدف تنفري الناس منه خلطورة اإلسالم علي مصاحلهم وعقيدتهم  سعي. 

 بثوا الشائعات وتعدوا علي حرمات املسلمني كما حدث يف غزوة بين قينقاع بتعديهم علي املرأة املسلمة . 

  التحالف مع املشركني ضد الدولة: 
  قتال املسلمني وغزو املدينةحرض يهود بين النضري مشركي مكة علي . 

 نقض يهود بين قريظة العهود مع النيب وحتالفوا مع املشركني يف غزوة األحزاب . 

 حشد يهود خيرب قريش واألعراب ضد املسلمني وسخروا األموال لذلك . 

 حماولة شق الصف اإلسالمي : 
  وإثارة العصبية القبلية عمل اليهود على شق الصف اإلسالمي وتقطيع أواصر احملبة بني املسلمني. 

 ظهر ذلك يف حماولة الوقيعة بني األوس واخلزرج . 

 حماولة اغتيال النيب : 
             شاوروا يف قتله واتفقوا علي إلقاء شة ثم ت شا ستقبلوه يف ب ضري فا صحابه إلي بين الن خرج النيب يف نفر من أ

سماء فانطلق    صحابه عائدا   وأعد    صخرة عليه من فوق جدار كان جيلس بالقرب منه فجاءه خرب ال النيب  وأ

 . هـ  4جيشا وغزا بين النضري سنة 

    حماولة دس السم لرسول اهلل يف شاة ليأكل منها . 
 

 :أسالي  مواجهة النبي لليهود 

 قام النيب بطرد يهود  بين النضري وبين قينقاع من املدينة  (1

  يف غزوة األحزاب قتل رجال يهود بين قريظة لغدرهم وخيانتهم وحتالفهم مع املشركني (2

 هزمهم يف خيرب وانتهي وجودهم يف اجلزيرة العربيةيف عهد عمر بن اخلطاب (3
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 من امثلة غزوات  الرسول:  مع اليهود
 
 

  : أسباب الغزوة 

 . اظهار اليهود عداوتهم للرسول ومل يفوا بالتزاماتهم كما حددتها الصحيفة 

 رهم من مصري قريش ولكنهم حتدوه وهددوه.عندما التقي بهم الرسول بسوق بين قينقاع حذ 

 اما السب  المباشر فتمثل في : 
  . اعتداء احد اليهود على امرأة مسلمه تبيع وتشرتى يف سوق بنى قينقاع 

   بأحد املسلمني الذ  قتل اليهود   فاجتمع اليهود على املسلم وقتلوه املراة املسلمة استغاثت. 

   : أحداث الغزوة 
     لرسول  لقتاهلم وجعل لواء القيادة يف يد محزة بن عبد املطلب : خرج ا. 

     حتصن اليهود يف حصونهم فحاصرهم النيب مخسة عشر يوما ومنع عنهم املدد : . 

      أنزل اهلل يف قلوبهم الرعب واخلوف فيأسوا من املقاومة فاضطروا أن يسلموا أنفسهم :. 

  : نتائج الغزوة 
 رجل  700طهم وتوثيقهم وكانوا : أمر النيب برب . 

  طلب رأس املنافقني عبد اهلل بن أبي بن سلول من النيب العفو عنهم وأحل عليه أكثر من مرة :. 

  وبذلك ختلص املسلمون من غدرهم وخستهم : عفا النيب عنهم وأجالهم من املدينة فخرجوا الي الشام . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 -يش:اوال //  تحالف المشركين بقيادة قر
  زاد حقد قريش بعد جناح النيب يف اهلجرة وقيام دولته باملدينة. 
  أرسلت رسائل تؤكد عداوتها وتهديدها بإعالن احلرب علي اإلسالم يف املدينة . 

 إحداهما إلي عبد اهلل بن أبي بن سلول باعتباره أحد زعماء املدينة         .      األخرى إلي املهاجرين .  
 ن أن عليهم االستعداد ملواجهة خطر املشركني يف مكهأدرك املسلمو . 
   سرايا )قبل غزوة بدر الكربي(  ؟   4غزوات و  4مب تفسر : إرسال الرسول 

 جلمع املعلومات  ومعرفة  طريق جتارة قريش من أجل إضعافها اقتصاديا    .  الرد علي تهديدات قريش وإثبات قوة املسلم . 

موهي تتمثل يف أعداء اإلسالم خارج املدينة وتض

الروم وحلفائهم من عرب الشام املشركني من القبائل واألعراب وتقودهم قريش
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   ة ار الذين حيملون البضائع للمدينحماولة عرب الشام فرض حصار اقتصاد  مبهامجة التج 

   واد  القر يفلي اإلسالم االعتداء علي بعثة من الصحابة يدعون إ  

   هـ 6وث الرسول سنة قيام شرحبيل بن عمرو الغساني حاكم بصر  بقتل مبع 

   ن احلرب علي املدينةتهديد احلارث بن أبي مشر الغساني حاكم دمشق بإعال 

   تلوا والي مدينة معان بعد إسالمه االعتداء علي املعتنقني لإلسالم من أهل الشام فق 



 غزوات النيب مع املشركني وهو : نكتفي بعرض منوذج من 

 
 

  : أسباب الغزوة 
ـ  6صلح احلديبية كان من شروط  أنه من أراد أن يدخل يف عهد حممد دخل فيه ومن أراد أن يدخل يف   ه

ســـاعدت قريش      ،  يف عهد قريش  بكريف عهد الرســـول و قبيلة    خزاعة فدخلت قبيلة    ،  عهد قريش 

 . ة خزاعةقبيلة بكر يف العدوان علي قبيل

   إلي الرســول لتعتذر إليه رمسيا ففشــلت حماوالتها وبدا الرســول يعد العدة  أبا ســفيانأرســلت قريش

 . لفتح مكة

 : نتائج الغزوة 
         ضعا هلل يقرأ سه علي راحلته متوا ضع رأ سول مكة وهو وا وطاف بالبيت احلرام   سورة الفتح دخل الر

 . موهدم األصنا

  ة فبكي الرسول وأصحابه بكاء شديداوأذن من فوق الكعب باللقام . 

 عن أهل مكة مما أدى إىل  دخول الناس يف دين اهلل النيب عفي . 

 ثانيا // الروم وحلفائهم من عرب الشام : 
    سنة صلح احلديبية  ــ وصلت كتب الرسول إلي امللوك واألمراء يدعوهم إلي اإلسالم ومن هؤالء        6بعد  هــ

ــام التابعني  ــالم عليهم فأظهرت الروم  حلكم الروم  ملوك الش ــام خبطورة اإلس ــعر الروم وحلفائهم يف الش فش

 .عدائها لإلسالم من خالل املواقف التالية 

 : مواقف الروم العدائية ضد اإلسالم 

 
 
 
 

 
 

 : اإلجراءات التي اتخذها الرسول 
  فرض هيبة الدولة اإلسالمية ملنع تكرار حاالت العدوان.        لي اإلسالم .تأمني الدعاة إ 

  تأمني التجارة بني الشام واملدينة.                                      

  هـ9هـ وغزوة تبوك 8حربية بني املسلمني والروم ومنها سرية مؤتة الدخول يف معارك  . 

 املرحلة الثانية املرحلة األولي املرحلة
الهدف 

 منها
وتبدأ   -دولة  الدفاع ومحاية املدينة وكيان ال         

 هـ. 5حزاب من اهلجرة حتى غزوة األ 2من عام 

ــركني  وت هـ 6بدأ من عام  اهلجوم وإنهاء حتالف املش

 هـ بفتح مكة والطائف. 8حتى عام 
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    : أسباب الغزوة 

هــــ وكان  6ث بن عمري سنة  قيام شرحبيل بن عمرو الغساني حاكم بصر  بقتل مبعوث الرسول احلار       

 . قتل الرسل والسفراء يعين إعالن احلرب

  : جتهيز اجليش 
مقاتل وقائده زيد بن حارثة ثم قال " وإن قتل زيد فجعفر بن أبي              3000أمر النيب بتجهيز جيش قوامه  

 .طالب وإن قتل جعفر فعبد اهلل بن رواحه 

  حترك اجليش واجتماع القادة 
شــام واجتماع قادة احلرب برئاســة زيد يف   معان  ) حمافظة باألردن حاليًا ( ملناقشــة   حترك اجليش إلي ال

الوضــع العســكر  حيمل أن املســلمني مل يكن يف حســابهم مقابلة جيش بهذا العدد فبدءوا يتشــاورون يف 

 أمرهم وما سيفعلون فكان هناك رأيان:

 الرأ  األول الرأ  الثاني

 انتظارالرد من الرسولإعالم الرسول يف املدينةوطلب املدد و نتظار الردامالقاة العدو ألنه لن ميهلهم 

 . هة العدووقد انتهي اإلجتماع باملوافقة علي الرأ  الثاني ومواج

 أحداث الغزوة : 
 
 
 
 
 
 :خطة خالد بن الوليد 
        ــاع اجليش حتى  تقوم اخلطة على اخلداع العســـكر  للرومان فقام بعمليات الكر والفر وتغري أوضـ

 . استطاع األنسحاب باجليش دون خسائر جديده

  :نتائج غزوة مؤتة 
 .أول معركة كرب  وقعت بني املسلمني والرومان وحلفائهم من العرب 
  .تعرف املسلمني حقيقة الرومان وأساليبهم القتالية 
 .مقدمه لفتح بالد الشام وحتريرها من الرومان يف عصر اخللفاء الراشدين 
 هـ  9لرومان ورفعت من معنويات املسلمني للقاء الرومان مرة أخر  وهذا ما حدث يف غزوة تبوك زعزعة هيبة ا 

 هـ 11وفاة النبى ) ص ( عام 
 

     هـ ودفن باملدينة املنورة  11ربيع األول عام  12تويف يف يوم االثنني 

    لصني شرقا إلي غرب أوروبا استكمل املسلمون الفتوحات لنشر اإلسالم حيت وصلت الدولة إلي حدود ا 

    بادة املسلمني لن تستغرق أكثر من ساعةإاملسلمون يف مؤتة )جنوب الكرك( وظن الرومان  أن حتصن . 

    فشل ا لرومان يف اقتحام مواقع املسلمني رغم كثرتهم. 

        سادس فتولي الراية جع شهد زيد بن حارثة يف اليوم ال ست شهد فتو   ا ست ن بلي عبد اهلل فر بن أبي طالب فا

 يف حاجة إلي مكيدة حربية تلقي الرعب يف      رواحه فاســـتشـــهد فحمل الراية خالد بن الوليد الذ  أدرك انه           

 .قلوب الرومان 
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 .فى احلالتني السبب ذكر مع)×( وعالمة ،(√) عالمة ضع-1

 ( )                                     .     املدينة دستور  "الصحيفة فى ورد مبا اليهود التزم .1

 ( ) .النبوية املدينة يف اإلسالمية الدولة من للنيل عدة أساليب املنافقون استخدم .2

 ( )        كثرتهم بسبب مؤتة غزوة فى املسلمني مواقع اقتحام يف الرومان حجن .3

 ( )  حاول املنافقون تفتيت صفوف املسلمني بعد هزميتهم يوم أحد . .4

 ( ) العربية يف عهد الرسول ) ص ( .     انتهى وجود اليهود يف شبه اجلزيرة .5

 من العام الثاني اهلجر  حتى العام    تبدأ املرحلة الثانية من حروب الرســـول ) ص ( مع املشـــركني     .6

 ( )                                                                                           اخلامس امليالد  . 

 ( )   صاد  على املسلمني يف املدينة .فرض عرب الشام حصار اقت .7

 :القوسني بني مما الصحيحة اإلجابة اخرت -2

 )مكة فتح -  اخلندق -   بدر   -    أ حد (          .................. غزوة بعد قينقاع بين ةغزو قامت .1
 .................. يد يف اللواء وسلم عليه اهلل صلى الرسول جعل قينقاع بين غزوة فى .2

 )احلارثة بن زيد -املطلب عبد بن محزة -عمري بن احلارث -الوليد بن خالد (
 .هـ 6 عام وسلم عليه اهلل صلى الرسول مبعوث بقتل بصرى حاكم .................. قام .3

 )بن أخطب ُحيي  -بن سلول بن أبي اهلل عبد  -عمرو بن شرحبيل -مشر أبي بن احلارث (
 حادث اإلفك (–حرب الفجار  –) يوم بعاث سيدة عائشة ُسمي ذلك بـ ......عندما نشر املنافقون شائعات وافرتاءات على ال .4

 ( 10 – 9 – 5 – 3)  د وفاة عبد اهلل بن أبي سلول تراجعت حركة النفاق عام ........... هـ . بع .5

 فتح مكة ( –األحزاب  –أحد  –) بدر فوا مع املشركني يف غزوة .....نقض يهود بين قريظة العهد مع النيب ) ص ( وحتال .6

 فتح مكة ( –اخلندق  –ر بد –) أحد   اع بعد غزوة ............... . قامت غزوة بين قينق .7

 يف غزوة بين قينقاع جعل الرسول ) ص ( اللواء يف يد ..... . .8

 زيد بن حارثة ( –محزة بن عبد املطب  –احلارث بن عمري  –) خالد بن الوليد       

  ........ إىل الرسول ) ص ( لتعتذر إليه . بكر ضد خزاعة فأرسلت .. خشيت قريش من نتائج مساعدتها قبيلة .9

 أبا سفيان ( –شرحبيل بن عمرو  –خالد بن الوليد  –) عبد اهلل بن أبي بن سلول                                                               

1 ــول ) ص ( عام  قام  .0 ــ . ) احلارث بن أبي مشر  6.. حاكم بصــرى بقتل مبعوث الرس ــرحبيل بن عمرو –هـــ ُحيي بن  –ش

 أخطب (

 :التالية اراتالعب صحة على برهن  -3

 . املدينة فى اإلسالمية الدولة ملواجهة أساليب عدة املنافقون استخدم .1
 .وسلم عليه اهلل صلى النبى الغتيال اليهود حماوالت .2

 ؟ ..تفسر مب -4

  ضرار مسجد بإحراق وسلم عليه اهلل صلى الرسول أمر .1
 .اليهود مع دستور وضع على وسلم عليه اهلل صلى الرسول حرص .2
 .وسلم عليه اهلل صلى الرسول عهد فى الدامية احلروب مؤتة أكثر غزوة ُتعد .3
 فتح الرسول ) ص ( مكة .  -6                                                         انتهاء خطر املنافقني باملدينة . .4
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 الرسول ) ص ( بغزوة بين قينقاع . قيام -7                 .           قيام اليهود بتشويه صورة اإلسالم والنيب ) ص (  .5

 

 
 
 

  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:  1س : 
 تدمر ( –محري  –معني  –) سبأ    ( تعترب مملكة ...................... أقدم ممالك اليمن .  1

 تدمر ( –األنباط  –محري  –) معني    ( قامت مملكة ..................... جنوب غرب اليمن .  2

 اجلابية ( –قرناو  –ريدان  –) مأرب  ( نقل الغساسنة عاصمتهم من مدينة بصرى إىل .................... .  5

 سيف بن ذ  يزن ( –النعمان بن املنذر  –جبلة بن األيهم  –.... من أشهر ملوك احلرية بالعراق . ) احلارث بن جبلة ( يعترب  6

 قرناو ( –احلجر  –يثرب  –) مكة  ر مثود قوم النيب صاحل عليه السالم . ( كانت مدينة ............ديا 7

 عشر ( –تسع  –مخس  –) أربع   ( استمرت الدعوة املكية ملدة ................. سنوات .  8

 ( كان الرسول ) ص ( جيتمع باملسلمني يف دار ............ أثناء الدعوة السرية .  9

 أبو بكر الصديق( –حراء  –األرقم  األرقم بن أبي –)الندوة 

 ( 75 – 72 – 70 – 60)  ( بلغ عدد الذين أسلموا يف املرحلة السرية حوالي ............. مسلمًا .  10

 سبع ( –مخس  –أربع  –) ثالث  ( استمرت مقاطعة قريش لبين هاشم ملدة ................ سنوات .  11

 . للتفاوض مع النجاشي إلعادة املسلمني . .( من الذين أرسلتهم قريش ...... 12

 أبو سفيان بن حرب( –أبو هلب  –)عمرو بن العاص 

 السابع ( –السادس  –اخلامس  –) الرابع  ... من البعثة . إىل احلبشة يف العام .........( هاجر املسلمون للمرة الثانية  13

 هجرته إىل يثرب . ( اختار الرسول ) ص (....... لرصد حتركات قريش أثناء  14

 زيد بن حارثة ( –عبد اهلل بن أبي بكر –) علي بن أبي طالب  

 الطائف ( –وسط املدينة  –واد  مهزوز  –) واد  بطحان   ( سكن يهود بين قريظة يف ................... .  15

 ذات السالسل( –يوم بعاث  –بسوس حرب ال –)حرب الفجار  .. . خلزرج كانت ............( آخر حرب دارت بني األوس وا 16

 ( أمر الرسول ) ص ( بقتل رجال يهود .............. خليانتهم وحتالفهم مع املشركني .  17

 خيرب ( –بين قينقاع  –بين قريظة  –)بين النضري 

 ( انتهى الوجود اليهود  يف شبه اجلزيرة العربية على يد اخلليفة .. .... 18

 علي بن أبي طالب( –ن بن عفان عثما ––)عمر بن اخلطاب 

 هـ .  6( قام شرحبيل بن عمرو الغساني بقتل ..... مبعوث الرسول ) ص ( عام  19

 عبد اهلل بن رواحة ( –احلارث بن عمري –)خالد بن الوليد 

    2س  ( ضع عالمة :  ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة ) أمام العبارة غري الصحيحة ، مع ذكر السبب )  
 ( )    ( ساعدت الكثري من العوامل على قيام احلضارة يف بالد اليمن .  1

 ( )       ( ُتعد مدينة قرناو عاصمة مملكة سبأ .  2

 (                                             )         ( ُتعترب مكة أشهر مدن احلجاز .  3

 ( )      ( أحاط سكان مدينة يثرب مدينتهم باألسوار .  4
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 ( )     وك .    ( ساند الغساسنة الفرس يف مواجهة املسلمني يف الريم 5

 ( )      .( مل يكن العرب على عبادة واحدة قبل اإلسالم 6

 ( )      اسنة بالشام ، واحلرية بالعراق .  ( انتشرت ديانة سيدنا موسى عليه السالم بني عرب الغس7

 ( )        .  (هاجر اليهود من اليمن إىل يثرب8

 ( )                  ( انتشرت الوثنية يف بالد العرب قبل اإلسالم .  9

  اكتب ما تشري إليه كل عبارة من العبارات اآلتية ::  3س 
                          ( مملكة قامت يف منطقة اجلوف بني جنران وحضرموت باليمن .  1

 ( عاصمة مملكة محري .2

 ص ( يف شبابه . )قبائل مكة على نصرة املظلوم وشهده سيدنا حممد ( حلف عقدته 3

 ل اإلسالم .( عبادة وضعية انتشرت يف منطقيت الرقة وحران عند العرب قب 4

 ل .( مدينة بدولة األنباط كان سكانها ينحتون البيوت يف اجلبا 5

 ينة .( دستور وضعه الرسول ) ص ( لتنظيم األمور واألوضاع يف املد6

 ه ويتأمل عظمة وقدرة اهلل .غار يقع مشال مكة كان الرسول ) ص ( يذهب إليه ليخلو بنفس (7

 هلجرة على يثرب .( غار أقام فيه الرسول ) ص ( وأبو بكر ثالثة أيام أثناء ا 8

 مى بعثًا .  ( ُيطلق على جزء من اجليش وما افرتق منها ، وأقل عددًا يس 9

 ص ( بعد صلح احلديبية . ( قبيلة دخلت يف عهد الرسول )10

  ملن تنسب األعمال اآلتية ::  4س 
 ديد .د كل من اعتنق املسيحية وحفر هلم األخا( اعتنق اليهودية وحاول فرضها بالقوة على أهل اليمن واضطه 1

 ( أمري من اليمن استعان بكسرى الفرس ضد ظلم األحباش . 2

 هـ . 636موك عام  موقعة الري( آخر ملوك الغساسنة ساند الروم ضد املسلمني يف 3

       م .      633( متكن من فتح احلرية وضمها لدولة اإلسالم عام  4

 ( من أشهر األطباء ولقب بطبيب العرب . 5

            .( تزعم حركة املنافقني يف املدينة بعد هجرة الرسول ) ص (  6

 ( محل لواء اجليش يف غزوة بين قينقاع . 7

ستشهاد عبد اهلل ( توىل قيادة اجليش يف غزوة مؤتة بعد ا 9هـ .  6ى الذ  قتل مبعوث الرسول ) ص ( سنة ( حاكم بصر 8

 بن رواحة .

  ماذا كان حيدث إذا ::  6س 
 ( توافرت املواد األولية يف الصناعة .       1

 اشم .ه( مل يستطع بعض أشراف مكة نقض صحيفة املقاطعة لبين  2

                                        عوة النيب ) ص ( .              ( قبل أهل الطائف د 3

 ة .( جنح حتالف اليهود مع املشركني ضد الدولة اإلسالمي 5

                               ( مل يتحالف يهود بين قريظة مع املشركني .          6

 ( فشلت خطة خالد بن الوليد يف غزوة مؤتة . 7

 ش لقبيلة بكر ضد خزاعة .بل الرسول ) ص ( اعتذار أبي سيفان عن مساندة قري( ق 8
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  ادة لرتد  كافة األحوال وانتشار عب (" كان العامل يف حاجة إىل رسالة سيدنا حممد ) ص

 ي :األصنام واألوثان " يف ضوء هذه العبارة أجب عما يأت

 مد ) ص ( ؟       ( ما موقف السيدة خدجية عند نزول الوحي على سيدنا حم 1

 ؟( ما الفرق بني : الدعوة املكية ، والدعوة املدنية  2

 مية .   ( اذكر بإجياز أساليب قريش يف مواجهة الدعوة اإلسال 3

 فيها أسس  جديدة وهي املرحلة املدنية اليت " منذ هجرة الرسول ) ص ( إىل املدينة بدأت مرحلة

 امها " يف ضوء هذه العبارة وضح :س األوىل لقيالنيب ) ص ( الدولة اإلسالمية ووضع األس

 ( خطة النيب ) ص ( للهجرة للمدينة .         1

 ول ) ص ( إىل يثرب .( العالقة بني اليهود واألوس واخلزرج قبل هجرة الرس 2

       .                                  ( أسباب مؤاخاة النيب ) ص ( بني املهاجرين واألنصار 3

 أهم بنود صحيفة املدينة. ( 4

    ل الدولة اإلسالمية .                ( األساليب اليت اتبعها املنافقون إلثارة الفنت داخ 5

   ( موقف اليهود من اإلسالم . 6

                                                                                                       ( موقف الرسول ) ص ( من خطر اليهود واملنافقني .    7
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 حـروب الردة  : 

 تدين : ينقسم املرتدين اىل نوعان :انواع املر
 
 

 

 

  والطائف مكة والمدينةامتدت الفتنة الي جميع المناطق االسالمية ماعدا . 

 : أسباب الردة 
 .ضعف اإلميان وعدم فهم نصوص القرآن   -3          . رأس الدولة برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  على  االرتباط -1

 . القو  اخلارجية لإلسالم يدكو الزعامة علىالتنافس   -4  . من تكاليف االسالم احلنني الي اجلاهلية للهروب -2

 اختالف موقف الصحابة من املرتدين: 
 .تركهم وعدم قتاهلم حيت يتعمق اإلسالم يف قلوبهم فيعودا  عمر بن اخلطابرا  بعض الصحابة ومنهم  .1

 . (ذ  القصة )سالمية الناشئة واختذ من منطقةعلي قتال املرتدين حفاظا علي الدولة اإل ابو بكر الصديقأصر  .2

 . الد بن الوليدخلالعامة لاللوية  قيادة واللواءا لكل لواء امري  11خارج املدينة مركزا لتجمع اجليوش اليت بلغت  .3

    : نتائج حروب الردة 
 

 .إعادة وحدة القبائل العربية حتت راية اإلسالم  .1

 . ادة الدولة واختاذ القرارات احلامسةأكدت علي قدرة أبي بكر الصديق علي قي .2

  . الي نشر االسالم خارج شبه اجلزيرة العربية اجليوش االسالمية اجتاه و  ظهور بعض القادة مثل خالد بن الوليد .3

   فلسفة الفتح اإلسالمي: 

 نشر إعالء كلمة اهلل ومن اجل  خرج املسلمون ينشرون االسالم  ويقدمون يف سبيل اهلل دمائهم وأرواحهم .1

 لبيعة العامةا–ب -البيعة الخاصة : –أ 

    سقيفة بين الختيار خليفة للمسلمني    اعدهس بعد وفاة النيب اجتمع األنصار يف 

 ن عبادة زعيم اخلزرج حفاظا علي الدولة اإلسالمية والتفوا حول سعد ب

  سارع ابو بكر وعمر بن ا شاوروا    عندما علم املهاجرين  سقيفة وت خلطاب الي ال

ل من كان يف الســـقيفة ومسي   يف األمر وتقرر اختيار ابو بكر خليفة وبايعه ك      

 . ذلك بالبيعة اخلاصة

      جد نت يف املســـ فكا

لمني      ــ يعــه كــل املسـ  وبــا

وبعــداالنتهــاء من بيعتــه         

 . خطب فيهم 

 

 ثل :: قوم كفروا بعد إسالمهم م

 . ة الكذاب ومن تبعهمطليحة األسد    واألسود العنسي ومسيلم

 

 ا الزكاةقوموا ظلوا مسلمني ولكن منعو
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 . راجها من الظلمات الي النورتنوير العقول والقلوب واخو دينه يف مجيع أحناء العامل 

    ايف جنوب شرق اسي   االسالمي ويتضح ذلك   شراالسالم عن طريق التجارممايعربعن مساحةالدين  تنكذلك ا .2

 ممم الي األأي ان املسلمني نقلوا األمم الي اإلسالم ومل ينقلوا االسال.  وغرب إفريقيا

 : امر"عندما ذهب للقاءرستم قائد الفرسعويستدل علي هذه املعاني من كالم الصحابي"ربعي بن  
 )عندما سأله رستم ) ما آتي بكم إلي أرضنا . 

 جعنا عنه ومن د إلي عبادة اهلل فمن قبل منا ذلك رفقال ربعى: اهلل جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العبا 

 .أبي قاتلناه        

 ئ الفتح اإلسالمي مباد:             

 هلل فكان يوصي قادة اجليوش قائال  كان رسول اهلل حريصا علي أن يكون الفتح هلل ويف سبيل ا 

 . " بسم اهلل ويف سبيل اهلل       

   صاياه و" وقد سار املسلمون بعد وفاة الرسول علي نهجه واتباع. 

 اريون من يقاتلونهم بني أمور ثالثة هي  فكانوا:-  

 . القتال – ج                    .دفع اجلزية  -ب                  . الدخول يف اإلسالم (أ

  عقيدةمل يكن للقتال األولوية يف االسالم بل نشر اللذلك . 

 -الفرق بني أهداف الفتوحات اإلسالمية وأهداف االحتالل :

 أهداف االحتالل أهداف الفتوحات اإلسالمية
 دعوا الي حرية اإلنسان تة اإلسالمية الـــتـي حيملون العقيد 

  ني الناس امجعني بنشر احلق والعدل والرمحة واملساواة 

 فسه حتقيق الوحدة مع اخلارج ومساواته بن " 

 بناء امرباطوريات الخضاع الشعوب  

 تغالل الطاقات حتقيق السيادة عليها من نهب واس 

 حيملون عداء جتاه األخر 

 ؤه من بعده للفاتحين:وصايا النبي وخلفا- 
ال تقتلوا شيخا أو طفال أو امرأة . 

لوال تغريوا عليهم ليال كي ال تروعوا النساء واألطفا . 

ال تقربوا رهبانا تفرغوا للعبادة يف الصوامع . 

و خنالال تهدموا بيتا أو معبدا  وال حترقوا زرعا وال تقطع . 
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  -: أكمل العبارات اآلتية -: 1س
 يت واجهت الدولة اإلسالمية عقب وفاة الرسول صلي اهلل عليه وسلم .........ـــمن أشد التحديات ال – 1

 كانت بيعة أهل السقيفة أول حدث تاراي تولد عنه نظام ...................... – 2

 .............. و................كان املسلمون اريون من يقاتلونهم بني أمور ثالثة هي ................ و.... – 3

 مل يسلم من فتنة املرتدين سوى سكان املدينة و .................... و .................... .  -4

 أشار ..................... على أبو بكر الصديق برتك املرتدين ويتألفهم حتى يتمكن اإلميان منهم .  -5

  -خطأ ( مع ذكر السبب يف احلالتني :ضع عالمة ) صح ( وعالمة )  -: 2س
 (           ).                                          كان اهلدف الرئيسي للفتوحات اإلسالمية اعالء كلمة اهلل ونشر اإلسالم – 1

  آخذ أبو بكر الصديق مبا أشار عليه الصحابة يف أمر املرتدين برتكهم حتى يتمكن اإلميان من قلوبهم – 2

 ( )                          .خليفة للمسلمني يف سقيفة بين ساعدة اتفق املهاجرين واألنصار على سعد بن عبادة   -3

 ( )               أوضحت نتائج حروب الردة قدرة أبو بكر الصديق على قيادة الدولة اإلسالمية .  -4

 ( )       كان القتال يشكل األولوية األوىل يف اإٍلسالم .  -5

  -اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : -: 3س
 مجيع ما سبق ( –تهدموا بيتا  –تقربوا رهبانا  –) تقتلوا شيخا   من وصايا الرسول وخلفائه من بعده ال .. – 1

                             لم اتفق الرأ  يف اجتماع السقيفة بيعلي اختيار ................ خليفة لرسول اهلل صلي اهلل عليه وس – 2

 أبو بكر الصديق ( –أبو عبيدة بن اجلراح  –عر بن اخلطاب  –) سعد بن عباده                        

 أرسل أبو بكر جيوش حملاربة املرتدين وجعل القيادة العامة أللوية اجليش لــ .............. – 3

 خالد بن الوليد ( –عمرو بن العاص  –عكرمة بن أبي جهل  –) شرحبيل بن حسنة                       

 بعد وفاة الرسول ) ص ( اجتمع األنصار ف....... الختيار من يتوىل حكم املسلمني . -4

 (دار األرقم  –سقيفة بين سعد  –دار الندوة  –) املسجد 

 ....... لواء . قسم أبو بكر الصديق اجليش اإلسالمي املتجه حملاربة املرتدين إىل .... -5

 عشرون ( –مخسة عشر  –اثين عشر  –) أحد عشر 

 " لقد ابتعثنا اهلل لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل " مقولة ربعي بن عامر قاهلا لقائد الفرس ... -6

 األسود العنسي ( –رستم  –) أرياط

 : مب تفسر : 4س 
 ( بيعة املسلمني ألبي بكر الصديق باخلالفة . 2                                       دين .( إصرار أبي بكر الصديق على حماربة املرت 1

 ( أوصى الرسول ) ص ( أال يغري املسلمون لياًل .  4       ( ارتداد كثري من قبائل العرب عن اإلسالم بعد وفاة الرسول ) ص ( . 3

 : ماذا كان حيدث إذا  : 6س 
 .                  الصديق املرتدين  ( مل حيارب أبو بكر1

 ( مل يتفق املسلمني يف اجتماع سقيفة بين ساعدة على من الف الرسول ) ص ( .2

 : " انتشرت حركة املرتدين يف شبه اجلزيرة العربية بعد وفاة الرسول ) ص ( " .. يف ضوء هذه العبارة ، وضح :  7س 
 موقف أبو بكر الصديق من املرتدين .(  2    ( أنواع املرتدين عن اإلسالم . 1
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 يعد عصر اخلالفة الراشدة العصر األكثر أهمية من عصور الدولة اإلسالمية بعد وفاة النيب ؟ 
  حتددت فيه مالمح الدولة االسالمية. 

 تأسست فيه القواعد الراسخة يف السياسة واألدارة وشتى مناحي احلياة . 

 

 

 

 
 

  :بالد العراق والشام. ---وجه القوى اإلسالمية إىل الفتح يف جبهتني هما :   أبو بكر الصديق 

 :أمت ما بدأه أبو بكر يف العراق والشام ودفع حركة التوسع إىل بالد فارس ومصر .   عمر بن اخلطاب 

   :؛ وجنوًبا للنوبه ةرمينيومشاًلا إىل أ )تونس حالًيا(اجتهت اجليوش شرقًا لبالد فارس وغربًا إىل إفريقيةعثمان بن عفان 

 : يف عصر األموينيتوقفت حركة الفتوحات يف عهده نتيجة الفنت واالنقسامات ؛ إىل أن عادت   علي بن أبي طالب 

  : اوال امبرتاطورية الفرس وحلفائها فى العراق 

 : فتوحات بالد العراق -أوال :
تطاع خالل بضعة أشهر من فتح أكثر من نصف بدأت الفتوحات  بإرسال " خالد بن الوليد " إلي الكوفة واس

 . العراق. خاض خالهلا املسلمون

 : ذات السالسل واحلرية والبويب والقادسية وفتح املدائن وأهمها -يف جبهة العراق عدة معارك هي :

 الفرس ×م      المسلمون  637هـ /  16فتح المدائن  ::  
 قائدها // سعد بن ابى وقاص  و                                عمر بن اخلطاب                      الخليفة

 . س وحاصرها ملدة شهريناجته سعد بن أبي وقاص الي فتح املدائن عاصمة الفر  نتائجها

 ن ببيض واختذه مصلي وأرسل الي عمر واستولي علي ما فيها من كنوز كسر  ونزل القصر األ

 . اخلطاب يبشره بالفتح

  املسلمون يف ذلك نجحابعة لكسر  و بأن يستمروا يف فتح بقية املدن التأمر سعد جنوده . 

 ن مالك أعرابي من بين مدجلملحوظة: منح عمر بن اخلطاب سوار كسري الي سراقة ب

 : )) ايران حاليا ((:  ثانيا : فتوحات بالد فارس
  خالد بن الوليد  ما فتحوه على يدأفقدهم تعرض املسلمون يف العراق هلجوم مضاد من الفرس . 

  اليت  القادسيةوانتصر يف معركة  15عام  سعد بن أبي وقاصبدأت املوجه الثانيه من الفتوحات بقيادة

 زاجروسعلى اجلبهة الغربية لفارس وانتقلت حدود الدولة االسالمية اىل جبال  الساساننيأنهت سيطره 

 . هجريا 16 املدائنثم انتصر يف معركة 

الفتوحات اإلسالمية ضد أقوى إمرباطورتني

إمرباطورية الروم وحلفائهم فى الشام ومصر   امرباطورية الفرس وحلفائهم فى العراق 
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 يوش بأعداد اجل 21عام  عمر بن اخلطابأمر  ستمرة للفرس على املسلمني يف العراقبسبب الغارات امل

 هـ .23 للقضاء على االمرباطورية متاما وقد مت ذلك حبلول عام

 هلها بعد وفاة عمر ويف عهد عثمان بن عفان أعيد فتح بعض املناطق لتمرد أ . 

 من أهم املعارك ::  خراسان والر  ونهاوند . 

 

  عارك اليت خاضها املسلمون يف بالد فارس أهم امل 

 الفرس ×لمسلمون ا )) فتح الفتوح ((   م642 -هـ  21 معركة نهاوند
                          ه(                              ) أهم املعارك يف عهد            عمر بن اخلطاب الخليفة

 النعمان بن مقرن املزنىوقائدها ::  

ملسلمني لريد امبراسلة أنصاره ليجتمعوا علي لفرس اكسرى  يزدجرد الثالملالسبب قيام  -1 اأسبابه

 . ريل واسيادة ما بني قتاهليبة للدولة الفارسية بعد سقوط الكثري من الق

م يف نهاوند الذ  حاصره  النعمان بن مقرنسلمني لقيادة جيش امل عمر بن اخلطاباختار  -2

 .القتال  لت املفاوضات  فاشتعل ولكن فشفاوض مع املسلمني لتهم لقائد فارسل الفرس

 .  قرنالنعمان بن مواستشهاد فوذ الفرس نهائيا وانهيار ن  انتصار املسلمني -1 نتائجها

 الدولة ت انتهوعثمان بن عفان   يف عهد هـ31يزدجرد قتل ثم بعد فتح خراسان و  -2

 . متاما بعد دخوهلا حتت راية اإلسالم الفارسية

  : اوال امبرتاطورية الروم وحلفائها فى الشام 

 : فتح الشام -ثالثا :
 
 

 اهلل منعهم  شبه اجلزيرة العربية وأراد رسول كانت الشام خاضعة للروم الذين كانوا يعتدون علي حدود

 له عقب وفاة النيب .فجهز إليهم جيش أسامة بن زيد والذ  حرص ابو بكر بإرسا
 استدعي أبو وش لفتح الشام ولكن الروم قاوموا فالردة أرسل أبو بكر  أربعة جي وبعد االنتهاء من حروب

شهد هلم يديق هلذا الفتح كبار الصحابة الذين بكر الصديق " خالد بن الوليد " لنجدتهم وقد اختار الص

 .بالكفاءة وحسن القيادة 
   أهم املعارك اليت خاضها املسلمون يف بالد الشام 

 ((ة الفتوحات)) تعد من أعظم املعارك وأبعدها اثرا يف حركم   634هـ /  13معركة الريموك
 قائدها // خالد بن الوليدو                                                            عمر بن اخلطاب                                اخلليفة
سلمني علي     أسبابها صارات امل ستنفاريف بالده وأخذ يف الروم أ عندما علم " هرقل "بانت  علن حالة اال

ر نطية كاتبوا " عمرو بن العاص " فأشــا اعداد اخلطط وعندما علم املســلمني بالتجهيزات البيز 

 ن .عليهم بأن يتجمعوا علي نهر الريموك والتقي الفريقا

 مل  الروم اقوى جيوش العا متكن القائد خالد بن الوليد من االنتصار وسحق جيش  نتائجها
  هذا  ورية السالم سالم مودع ونعم البلدسوعندما علم هرقل بانتصار املسلمني قال " عليك يا

 للعدو"
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 م 634هـ /  13فتح أجنادين
 لروم بقيادة " األرطبون "ا                    ×املسلمني بقيادة " عمرو بن العاص "       القائد

 ي مدن فلسطني حلمايتها قواته ووزعهم علقام الرومي " األرطبون " جبمع   أسبابها
 تقي الطرفان عند أجنادينفواجه " عمرو بن العاص " خطته خبطة مماثلة وال 

 . قدسانتصار املسلمني وانسحاب األرطبون الي بيت امل  نتائجها
 جنوب الشام . فتح عمرو عدة بالد لتأمني القوات والفتوحات يف 

 

 هـ 15فتح بيت املقدس 
 

 
 

 
 
 

  علي يد عمرو بن العاصمت . 

  صره عمرو  إليبعد هزمية القائد الروماني االرطبون يف اجنادين اجته ضطر    بنبيت املقدس وحا العاص فا

 . مصر إلياهلرب  إلياالرطبون 

 (الصلح  طلب بطريرك بيت املقدس)بشرط أن يتم الصلح مع اخلليفة عمر بن اخلطاب بنفسهصفرونيوس . 
        وأهمية دينية كبرية  لذلك وافق عمر فكان أول خروج للخليفة من املدينة           وملا للمدينة من قدســـية

 . ببالد الشام والتقى رسل البطريرك وصاحلهم ونزل اجلابيةالنبوية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 رابعا : فتوحات بالد مشال افريقيا : 
 

العاص لفتح    هجريا وبعد فتح مصـــر اجته عمرو بن    20قام املســـلمون باالجتاه لفتح مشال افريقيا عام        

شل ولكن     صر ولكنه ف سرح بعد أن توىل والية      نجحالنوبه لتأمني حدود م سعد بن أبي ال عبد اهلل بن 

 . مصر من فتح بالد النوبه بعد ان عقد مع أهلها اتفاق البقط

  م  648هجريا /  27فتح سبيطلة: 
     ان بعد ان استشار الصحابه     أستأذن عبد اهلل بن سعد اخلليفه عثمان بن عفان يف فتح سبيطله ووافق عثم

واجته عبد اهلل جبيشـــه بأمان حتى وصـــل اىل ســـبيطله وعرض على جرجيوريوس )جرجري( والي افريقا         

 .البيزنطى االسالم أو اجلزيه أو القتال واختار القتال 

       استطاع عبد اهلل هزمية جرجيوريوس وقتله بفضل املدد الذ  جاء له من املدينه وارسل جيشه لفتح قفصه

وبهذه الفتوحات يكون املســلمون قد نفذوا وصــية الرســول بنشــر االســالم خارج اجلزيرة ،   وحصــن األجم

 . العربية وتأمني الفتوحات يف أسيا وافريقيا

 هل تعلم ان :
ه نيسة القيامة فليب دعوته وأدركتالبطريرك " صفرونيوس " دعا عمر بن اخلطاب لتفقد ك

 ن أصلي ؟؟ فقال مكانك صلالتفت إلي البطريرك وقال له : أيالصالة وهو فيها ف

  عمر  ملسلمني من بعد  ويقولون هنا صليافقال عمر " ما كان لعمر أن يصلي يف كنيسة فيأتي

 أخرجوا النصار  من كنيستهم (( ويبنون عليه مسجدا وتصبح سنة مستحبة هلم فإن فعلوا

ه مسجدا مسي مبسجد " عمر "وبين علي وصلي عمر يف مكان قريب من الصخرة املقدسة 
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  -:أكمل العبارات االتية :1س
 تعد معركة ................ أول املعارك بني العرب والروم علي أرض الشام  – 1

 لقائد البيزنطي األرطبون يف ............... تقهقر جبنوده الي بيت املقدس بعد هزمية ا – 2

 هـ وعقد مع أهلها اتفاق عرف باسم ............ 31متكن عبد اهلل بن سعد من فتح ................. عام  – 3

 قائد املسلمني يف معركة نهاوند .................. – 5

 مب تفسر..........؟  -: 2س
 .اهتمام عمرو بن العاص بفتح برقة  – 1

 .أمر عمر بن اخلطاب بتجريد اجليوش لفتح اإلمرباطورية الساسانية  – 2

 .أهمية مدينة األبلة  – 3

 .فتح املسلمني ملدينة احلرية  – 4

  -ما النتائج املرتتبة علي : – 3س 
 معركة نهاوند – 3   معركة القادسية  – 2   معركة أجنادين  – 1

 فتح النوبة – 5                 فتح سبيطلة  – 4    فتح برقة  – 3

 معركة األبلة – 8  فتح املدائن                      – 7                           الريموك  – 6

 : يف احلالتني (، مع ذكر السبب ( وعالمة )  : ضع عالمة )  4س 
 ( )    بن أبي طالب .  توقفت حركة الفتوحات اإلسالمية يف عهد علي .1

 ( )                 تتمتع مدينة اأُلبلة بأهمية إسرتاتيجية لدى الفرس .  .2

 ( )   ُتعد معركة القادسية من أهم املعارك اليت دارت بني املسلمني والفرس .  .3

 (         )                 هـ       24اصدر عثمان بن عفان أوامره إىل قريظة بن كعب  بتوجيه جيش اىل الرى  .4

 ( )   صلى عمر بن اخلطاب بكنيسة القيامة حينما أدركته الصالة وهو فيها .  .5

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :  :  5س 
 ( بدأت فتوحات بالد العراق بإرسال القائد ...... إىل الكوفة بالعراق . 1

 عبد اهلل بن عامر ( –خالد بن الوليد  –ارثة املثنى بن ح –) سعد بن أبي وقاص                      

 ( كانت موقعة ذات السالسل بني املسلمني بقيادة خالد بن الوليد والفر  بقيادة ... 2

 الفريوزان ( –هرمز  –جرجري  –) األرطبون                                                    

 ن بقيادة سعد بن أبي وقاص على الفرس ...( من أهم املعارك اليت انتصر فيها املسلمو 3

 عربة (  -الر   –البويب  –) القادسية                                                       

 (التقى جيش عبد اهلل بن سعد جبيش جرجيوريوس حاكم إفريقية يف ....4

 طربستان ( –سبيطلة  –دمشق  – ) برقة                                                        
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 -أسباب توقف الفتوحات اإلسالمية قبل قيام الدولة االموية : 

 

 بسبب فتنة عثمان و انشغال الدولة بنزاعاتها الداخلية فتميز عصر بين أمية الفتوحات من الصني حـــيت فرنسا 
        

  اء النهر وطربستان واقليم اجلبالحرص بين أميه على استكمال الفتوحات يف بالد ما ور

  هـ89فتوحات بالد السند : 
ــلت هلا اخلالفة األمويه قائدها    ــبه القارة اهلنديه وأرس ــند مفتاح ش كانت بالد الس

حممد بن القاســـم الثقفي فهزم ملكها ومتكن من فتحها حتى وصـــل إىل امللتان        

 ووصلت اخبار انتصاراته إىل دمشق )عاصمة اخلالفة(

  هجريا 90بالد ما وراء النهر )أسيا الصغري ( فتوحات 
قتيبه بن مسلم يف فتح معظم بالج ما وراء النهر فدخل خبار  وواصل تقدمه     نجح

 . حتى وصل إىل حدود الصني فطلب ملكهم الصلح مع املسلمني جتنبا للصدام معهم

 

  لة لة البيزنطية فقرر مواصـــ لدو ية أن الخطر األكبر في ا عاو رأي م
 -ـ :وصد غارات الروم في منطقة اسيا الصغرى فقام بتقدمي 

 حتصني املناطق الــــيت عرفت باسم " إقليم الثغور والعواصم " – 1

      . ترميم املوانئ والقالع علي ساحل البحر – 2

  إنشاء ما عرف بنظام " الصوائف والشواتي " – 3

ضغط علي الروم فقام األمويون بعدة حماوال -4 سطنطينية     جعل هدفه ال صار الق ت حل

 ولكنها فشلت . 

 مب تفسر  فشل املسلمني يف حصار مدينة القسطنطينية : 
 .غزارة املطر والربد القارص يف الشتاء وتفشي األمراض ) اجلدر  (  .1

سلسلة احلديدي        .2 ستعماهلم  ال شعال املراكب وا ستعمال البيزنطيني الناراإلغريقيةيف إ احلاجزة ما بني   ةا

 . وبني الشاطئ االسيوى بإغالقها يف حاالت احلرب أو التهديد باحلصار نيةميناء القسطنطي
 كذلك كان للموقع اجلغرايف جبانب األسوار املزودة بأبراج املراقبة دور فى إبطال عنصر املفأجاة فيها . .3
 . بنه مسلمهحرص اخللفاء األمويني على استكمال فتح بالد الروم وهو ما يظهر يف وصية عبد امللك بن مروان أل .4

  مر فتح افريقية بعد مراحل بدأت عهد معاوية بن أبي ســـفيان واكتملت
 : عهد الوليد بن عبد الملك وقد شارك العديد من القادة في فتحها

 عقبة بن نافع : /1

 هجريا . 64انطلق من برقه حتى وصل إىل احمليط األطلسي واستشهد يف تهوده  -

الفتوحات 

 االسالمية 

 فى بالد االموية 

 املشرق االسالمى 

الفتوحات 

 االموية فى

 اسيا الصغرى  

  ) بالد الروم (

الفتوحات 

االموية فى 

  الغرب االسالمى 
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 : حسان بن النعمان /2

ة  اجنه وانشـــأ ميناء تونس ليكون قاعدة حبري     ريقية عهد عبد امللك بن مروان ودخل إألى قرط      انطلق إىل اف

 . امة إمرأة تدعى الكاهنةللمسلمني واستعان لذلك بأقباط مصر وانتصر على الرببر بزع

 : موسى بن النصري /3

 طي)يوليان( يته فطلب حاكمها البيزنأكمل فتوحات باقي الســاحل األفريقي حتى وصــل إىل مدينة ســب

 . فتح موسى طنجه وعني عليها طارق بن زيادوالصلح مع املسلمني مقابل تقديم األمدادات العسكرية هلم 

      ش سالمية يف بالد املغرب وتعاي ستقرت الفتوحات األ شرت وهكذا ا كوا ت القبائل الرببرية جبانب العربية وا

 . يف فتح صقلية وسردينيا وجزر البليار

 ؟ لمغربس: نتائج فتح بالد ا 
 تأمني حدود الدولة اإلسالمية الغربية  – 2              دخول الرببر إلي اإلسالم                         – 1

 . اندماج الرببر يف فتوحات الدولة اإلسالمية يف فتح األندلس – 4       . نشر اإلسالم واللغة العربية بني الرببر  – 3

 : االندلسالد بب االمويني  فتوحات         

 لقد كتب موسي إلي اخلليفة يستأذن يف فتح  بالد األندلس 
              فرد عليه  الوليد بن عبد امللك " قائال)خضـــها بالســـرايا حتى تر  وختترب شـــأنها وال تغرر

 باملسلمني يف حبر شديد األهوال ( 
  ) فكتب إليه موسي مبينا له أنه ليس ببحر خضم وامنا هو خليج يبني للناظر منه ما خلفه 

 "  فرد عليه الوليد قائال "  بأنه البد من اختباره بالسرايا قبل خوضه واقتحامه 
مت التنسيق للفتح ما بني اخلليفة وموسى بن نصري خاصة بعد أن ثبت صدق نوايا يوليان احلاكم  -

 . بته الذ  شجعهم على الفتحالبيزنطي لس

  معركة جبل طارق وشذوني: 
ارسل موسى قائده طارق بن زياد الذ  نزل عند سفح جبل الفتح  ولقى مقاومة من القوط ولكنه استطاع   -

 . االنتصار عليهم

شذونة وقتل ملكهم ودخلت معظم بالد     - صر عليهم طارق يف معركة  جتمع القوط مره أخرى ولكن انت

 . زة املسلمنياالندلس يف حو

 : امتام فتح األندلس- 
  واصل الزحف حنو الشمالو أهمها اشبيليةمدن عدة افتتح وهـ  93عرب "  موسي بن نصري " إلي األندلس عام 
  عبد العزيز بن موسى  "  عهد متكنوا من فتح شرق األندلس  " 
  )وعورة الطرقلشدة الربودة ومل يفرض األمويني سيطرتهم علي اجلزء الشماىل الغربى  س  

 -مسات األندلس خـالل فرتة عصر الوالة :

 
 
 
 

   

 .نقل العاصمة إىل قرطبة                                         ر اإلسالم وتعاليمهنش . 

         . ضرب العملة اإلسالمية يف عصر الوالة                           حرية ممارسة العقائد واألديان . 

 ختلفةناطق املبناء املساجد ، واملدارس، واألربطة ، والقناطر يف امل . 

القضاء على نظام الطبقات ، والتحرر من العبودية . 
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 بعد أن متكن" عبد الرمحن الغافقي من فتح النصف اجلنوبي من فرنسا من الشرق إىل 

وترك حاميات عسكرية يف املدن التى فتحها مما أضعف قوة جيشه الغرب فى أشهر قليلة ، 

 .قبيل لقائه مع " شارل مارتيل " 

 أكوتني بشارل مارتيل الستعادة دوقيته واحتدت الدوقيات النصرانيةبدعم  استنجد دوق

   . من بابا روما واستعدوا للقاءاملسلمني 
 

  بعد أن وصل جيش املسلمني إلي مدينتى ) تور  و بواتييه ( وفتحهما. 

  بلقاء يف السهل الواقع بني املدينتني ودارت معركة قوية  الفرنجةباغته جيش

 أيام . 10استمرت 
        .  هزمية املسلمني واستشهاد قائد املسلمني ومعه القيادات الكبرية :نتائجها 

   عاد شارل مارتل إلي الشمال . 

 

 $أسباب هزيمة المسلمين في معركة بالط الشهداء $ 
تفوق عدد جيش مارتل وقرب املدد اليه ودعم البابا هلم ومساعدة دوقية أكوتني . 

 الطبيعية كقسوة املناخصعوبة الظروف . 

 وبعد موقع املسلمني عن قواعد املدد علي جيش املسلمني . 

 . و انهاك املسلمني قوة وجندا خلوضهم  معارك كثرية قبل هذه املعركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معركة بالط 

   هـ 114الشهداء 

 ) تور : بواتيية (
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  -أكمل العبارات اآلتية : – 1
 جلنوبي لفرنسا من الشرق إلي الغرب متكن املسلمون بقيادة ................ من فتح النصف ا – 1

 هـ جبيش كبري لفتح بالد ................... 89خرج حممد بن القاسم الثقفي يف عام  – 2

 شهدت بالد ما وراء النهر أقصي نشاط للفتوحات اإلسالمية يف عهد .................. – 3

 ......... الستطالع بالد العدو ..... و ..........يان ما ُعرف بنظام ..............أنشأ معاوية بن أبي سف -4

 مع ذكر السبب يف احلالتني :(   ×( وعالمة )  ضع عالمة )  – 2
 كان املوقع اجلغرايف واألسوار الضخمة من أسباب فشل املسلمني يف حصار مدينة القسطنطينية  – 1

 هـ 92انتصر القوط علي املسلمني يف معركة شذونه  – 2

 ت الفتوحات اإلسالمية يف عهد علي بن أبي طالب ومع خالفة معاوية بن أبي سفيان عادت من جديد توقف – 3

 األمويون يف السيطرة علي اجلزء الشمالي الغربي من بالد األندلس  نجح – 4

 مب تفسر .........؟ – 3
 فشل املسلمني يف حصار مدينة القسطنطينية  – 1

 يف نفوس املسلمني  ازدياد مكانة حممد بن القاسم – 2

 . هزمية املسلمني يف معركة بالط الشهداء  – 3

 إنشاء نظام الصوائف والشواتي . -4

 تأسيس مملكة مسيحية يف مشال غرب إسبانيا بعد الفتح اإلسالمي لألندلس .        -5

  -ما النتائج املرتتبة علي : – 4
             فتح املسلمني لبالد الغرب اإلسالمي            – 2                            سقوط مدينة قرطاجنة  – 1

 فتح بالد ما وراء النهر  –5         معركة شذونة       –4                      معركة جبل طارق  –3

  -برهن علي صحة العبارات اآلتية : – 5
 حكمة ملك الصني يف جتنب الصدام مع املسلمني  – 1

 

 جابة الصحيحة مما بني القوسني :  اخرت اإل:  3س 
 السند ( –املغرب  –الفرجنة  –..... ) األندلس ش كبري لفتح بالد .........هـ جبي 89( خرج حممد بن القاسم الثقفي عام  1

 هر (دا –كسيلة  –كسرى  –...... ملك السند يف مهران وقام بقتله . )  يوليان بن القاسم على ........... ( انتصر حممد 2

 ( زحفت جيوش املسلمني حنو الشمال الشرقي لبالد السند بقيادة حممد بن القاسم واستولت على مدينة .. 3

 برقة ( –طربستان  –كاشغر  –) امللتان 

 القسطنطينية ( –سبتة  –امللتان  –. لفتحها ، ولكنها فشلت . ) تهودة ......( قام األمويني بعدة حماوالت حلصار مدينة  4

 قرطاجنة ( –ميناء تونس  –بئر الكاهنة  –. . ) القريوان ش الكاهنة معركة عند ....دارت بني حسان بن النعمان وجي(  5

 األرطبون ( –جرجري  –شارل مارتل  –( قام ...................... حاكم سبتة مبهادنة املسلمني والتصاحل معهم . ) يوليان  6

 الثامن ( –السادس  –اخلامس  –.... امليالد  قبائل القوط الغربيني .) الثالمل رن ..........يف أوائل الق( أغار على إسبانيا  7

 غرناطة ( –إشبيلية  –طليطلة  –.... . ) قرطبة اصمة األندلس إىل ......( خالل حكم والة بين أمية لألندلس مت نقل ع 8
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  صطناع    فكر سيني يف ا ستقلة ومن خلفاء العبا سية   الدول امل حوهم احلكم الذاتي مع الوالء خلالفة العبا

 . خاصة  األدارسة يف املغرب والزيدية يف املشرق  مملواجهة أعدائه

   ــر ــي األول لديهم القدرة علي فرض ارادتهم  علي تلك الدول بينما يف العص ــر العباس كان اخللفاء يف العص

 . ول املستقلة بدور مهم يف الفتوحات باسم اخلالفةونتيجة لضعف اخللفاء العباسيني قامت الد، العباسي الثاني 
 

 

 

  اعتمد العباسيون يف إقامة دولتهم علي الفرس فقد استطاع " أبو مسلم اخلراساني " الفارسى أن يثبت

 .أركان الدولة يف املشرق 
ا وراء النهر اعتمدوا على الدول املستقلة يف الفتوحات اإلسالمية اليت تتابعت على اقليم خراسان وبالد م  

 . مثل الطاهرية والصفارية والسامانية

 الفتوحات اإلسالمية يف بالد اهلند والسند – 2

   بلغ الفتح اإلسالمي لبالد اهلند مداه حني شرع الغزنويون األتراك يف أواخر القرن الرابع اهلجر  يطرقون 
 .أبواب شبه القارة اهلندية          
  وسستان وامللتان وقضوا على بقايا السامانني يف خراسان وغالب وبالد متكن الغزنويون من فتح  غزنه 
 .ما وراء النهر          
  وبهذا تكون اهلند وقعت ما بني فتحني إسالميني مهمني هما : الفتح العربي ) الدولة الغورية( والفتح 
 . الرتكي )الغزنوية(        

 
 

 

البيزنطية تتسم بروح العداء لذلك كان على  العباسيني  وبني الدولة كانت عالقة اجلوار العباسيني

  -اجراءات  وهى :  احلفاظ  علي الوجود اإلسالمي يف تلك املناطق . عن طريق  عدة

 تقوية إقليم الثغور والعواصم -1

 احلرص على استمرار نظام الصوائف والشواتي -2

 طلب البيزنطني املهادنة والصلح مع املسلمني -3

 سيون بأنفسهم حلرب الرومخروج اخللفاء العبا -4

 اتباع سياسة تبادل األسرى بني املسلمني والبيزنطني -5
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  مثلما ورث العباسيون عن األمويني هذا املرياث املرتامى يف الرب شرقا وغربا كذلك كان مرياثهم البحر  مرياثا مهما 

 ادة سيادة البحرية اإلسالمية يف البحر املتوسط البد هلم من احملافظة عليه فكانوا منذ خالفة الرشيد يسعون الي استع 

 . ومت ذلك من خالل مرحلتني 

 

 هـ           ) هارون الرشيد( 190المرحلة االولى  // ضم قبرص
 م مع أهلها صلحا وسرعان ما نقضوهأرسل الرشيد قائده علي رأس أسطول إلي قربص ففتحها وأبر 

        سر منهم ضعهم وأ سل إليهم ثانية من أخ س فأر شهر فأعادهم     عددا كبريا أ سلمني عدة أ كنهم مع امل

 فهم .أنذرهم حني هجوم الروم أال يقفوا إلي صالرشيد إلي بالدهم وأخذ عليهم عهدا بالنصيحة للمسلمني و
 المرحة الثانية     //  ضم صقلية             ) دولة األغالبة(  

 إلفريقي اشمال تنسب إىل"ابراهيم بن األغلب"الذى أقام دولته فى ال 

  هـــ 213قامت بفتح جزيرة صقلية على يد القائد " أسد بن الفرات. 
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  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:  1س : 
 ( 17 – 15 – 12 – 11)  ( قام أبو بكر الصديق بتقسيم اجليش اإلسالمي املتجه حملاربة املرتدين إىل ......   1
 الطائف(  –ذي القصة  –املدينة  –)مكة  ( اختذ أبو بكر الصديق من ......... مقرًا لقيادة اجليوش املتجهة حملاربة املرتدين .   2
 ( 15 – 14 – 13 – 12)     ( وقعت موقعة ذات السالسل عام ............ هـ .  3
 ذات السالسل( –عربة  –البويب  –)املدائن   على الفرس . ( انتهت موقعة ............... بأول انتصار للمسلمني  4
 احلرية ( –القادسية  –نهاوند  –) الري  ( كانت مدينة .............. ذات موقع اسرتاتيجي وصمام أمان الدولة الفارسية .  5
 مخسة أشهر ( –ر ثالثة أشه –شهرين  –) شهر    ( حاصر سعد بن أبي وقاص املدائن ملدة ................ .  6
 يزدجرد الثالث ( –هرمز  –بندار  –( أرسل الفريوزان أحد قادته .................... ليفاوض املسلمني قبل موقعة نهاوند .) رستم  7
 ( توىل ........... راية املسلمني بعد استشهاد النعمان بن مقرن يف فتح نهاوند .  8

لد بن الوليـد    ثة    –)خـا فة بن  حـ  –املثنى بن حـار ذي
 اليمان( 

 محص ( –دمشق  –مصر  –) بيت املقدس   ( انسحب األرطبون بعد هزميته يف أجنادين إىل ................. .  9
 اجلابية ( –محص  –نيسان  –) بيت املقدس   ( كانت أول مدينة نزهلا اخلليفة عمر بن اخلطاب بالشام ........ 10
 أجنادين (   –بيت املقدس  –املدائن  –) دمشق  . عن باقي فتوحات الشام نظرًا لقدسيتها . ( اختلف فتح ................... 11
 عبد اهلل بن الزبري( –الزبري بن العوام  –) عمرو بن العاص  ( أثناء فتح سبيطلة أرسل اخلليفة عثمان بن عفان مددًا إىل عبد اهلل بن سعد بقيادة .... 12
 طربستان ( –الُصغد  –امللتان  –) مهران  يوش داهر ملك السند يف ................. . ( التقى حممد بن القاسم جب 13
 خباري (   –الري  –كاشغر  -) خوارزم  ( طرقت جيوش املسلمني أبواب الصني من جهة الغرب بعد وصوهلم إىل ........ 14
 ت األمويني ألهمية فتح إفريقية .( ُتعد محلة ....... أحد احلمالت التمهيدية االستطالعية اليت نبه 15

 ة بن خديج (معاوي –زهري بن قيس  –) عقبة بن نافع                                                                                                                                                                                                                                     
 شذونة ( –قرطاجنة  –بئر الكاهنة  –) تهودة  ( انتصر حسان بن النعمان على الرببر البرت وقتل زعيمتهم الكاهنة يف معركة ... 16
 طليطلة ( – ةإشبيلي –قرطبة  –) سرقسطة   ( كانت عاصمة إسبانيا أثناء حكم القوط الغربيني .................. .  17
 ( 114 – 101 – 92 – 75)     ة بالط الشهداء عام ............. هـ . ( حدثت معرك 18
 شهاب الدين ( –إمساعيل بن أمحد  –طاهر بن احلسني  –( تنسب الدولة الصفارية إىل ..................... . ) يعقوب بن ليث  19
 اخلامس ( –الرابع  –الثالث  –) الثاني  ن .....( بلغ الفتح اإلسالمي مداه لبالد اهلند على يد الغزنويني يف أواخر القر 20
 املأمون ( –الرشيد  –املعتصم  –) املنصور   ( أكمل اخلليفة العباسي .............. العمل بنظام الثغري .  21
 هرقل ( –نفقور  –ميخائيل الثاني  –) ثيوفيل   ( حتالف اإلمرباطور البيزنطي ................... مع بابك اخلرمي .  22
 الواثق ( –املأمون  –املعتصم  –) هارون الرشيد   ( أنشأ إبراهيم بن أغلب دولته برضا من اخلليفة العباسي ......... 23
 ( .      828 – 296 – 213 – 184)   ( يف عهد زيادة اهلل األول األغليب مت فتح جزيرة صقلية عام ...... هـ .   24

  2س  ( ضع عالمة : أمام ال ) ( عبارة الصحيحة ، وعالمة أمام العبارة غري الصحيحة ، مع ذكر السبب ) يف احلالتني : 
 ( )                                                    الرسول ) ص ( .  ( انتشرت حركة الردة يف شبه اجلزيرة العربية بعد وفاة 1

 ( )                               قيادة الدولة . ( أوضحت حروب الردة قدرة اخلليفة عمر بن اخلطاب على  2

 ( )                 سالمية . ( كان القتال يشكل األولوية األوىل يف الفتوحات اإل 3
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 ( )               ار . تعم( ختتلف أهداف الفتوحات اإلسالمية عن أهداف االحتالل واالس 4

 ( )         ( انتشر اإلسالم حبد السيف .  5

 ( )                          ة كبرية للدولة الفارسية . ( كانت اأُلبلة ذات أهمي 6

 ( )      ( انتهت سيطرة الفرس على العراق بعد موقعة البويب .  7

 ( )                               سية . ( ُيعد فتح نهاوند من الفتوح الفاصلة اليت أنهت الدولة الفار 8

 ( )                                     هـ . 24ام ه جيش للر  ععفان أوامره لقريظة بن كعب بتوجي ( أصدر عثمان بن 9

 ( )        ( طلب ملك الصني الصلح مع املسلمني .  10

 ( )      .( جنح األمويون يف فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية  11

 ( )      ق قرطاجنة . ( أنشأ حسان بن النعمان ميناء تونس شر 12

 ( )                      يف جبال أوراس . ( انتصر املسلمني على الرببر الُبرت  13

 ( )                 .  إلسالمي( كانت معركة بئر الكاهنة معركة فاصلة يف فتح الغرب ا 14

 ( )                                نة . عقب هزميتهم يف معركة شذو ( انسحب املسلمون مباشرة إىل برقة 15

 ( )                                ن األندلس . مزء الشمالي الغربي ( مل يستطع األمويون فرض سيطرتهم على اجل 16

 ( )                                نقل العاصمة إىل غرناطة .  ( من مسات احلكم األمو  لألندلس 17

 ( )                           الوالة األمويني . يف عهد  ( نعمت األندلس باالستقرار 18

  اكبت ما تشري إليه كل عبارة مما يأتي:  3س : 
 ساعدة . ( مبايعة املهاجرين واألنصار ألبي بكر باخلالفة يف سقيفة بين 1

 .ات للحامية الفارسية بالعراق ( امليناء الوحيد للفرس على اخلليج العربي وتأتي منه اإلمداد 2

 هـ      . 16( عاصمة كسرى الفرس اليت فتحها املسلمون عام  3

 صد غزوات الروم .ل( منطقة احلصون اليت بنيت على حدود الشام واجلزيرة الفراتية  4

 .( نظام حربي أنشأة معاوية بن أبي سفيان الستطالع بالد العدو  5

 ( ُتعد من املعارك الفاصلة اليت حددت مصري األندلس . 6

 عاصمة األندلس خالل حكم القوط الغربيني هلا . ( 7

   ( عاصمة األندلس خالل حكم والة بين أمية . 8

 ( مدينة تنسب إليها الدولة الغزنوية . 9

 شرق من ثورات اخلوارج والوثنيني .( دولة مستقلة يف املشرق اإلسالمي استطاعت محاية أقاليم امل 10

 هـ . 589ي قامت بفتح دهلي عام ( دولة مستقلة يف املشرق اإلسالم 11

 ا .( مدينة تعد من أهم مدن الروم حاصرها املعتصم ومتكن من فتحه 12

  ملن تنسب األعمال اآلتية:  4س : 
 ن قلوبهم .م( أشار على أبي بكر الصديق برتك املرتدين حتى يتمكن اإلميان  1

  ( توىل قيادة األلوية اإلحدى عشر املتجهة حملاربة املرتدين 2

 .( قام مبخاطبة قائد الفرس يوضح له أهداف الفتوحات اإلسالمية  3

   هـ . 12( قاد الفرس يف موقعة ذات السالسل عام  4

 هـ . 14( قاد املسلمني يف موقعة القادسية  5

 هـ . 16( قاد املسلمني يف معركة املدائن 6

  هـ . 21( انتصر على الفرس يف معركة نهاوند 7



 

- 41 - 

 

 2017   تـاريـــــــخ

 

 الصف الثانى الثانوى

 01225526551لإلتصال :  واعداد :  أ/ إســالم هلـيلرؤية 

 هـ . 93ارزم عام ( قام بفتح خو 8

 ( فتح أكثر من نصف العراق يف عهد خالفة أبو بكر الصديق . 9

 فة أبو موسى األشعر  .هـ بأمر من والي الكو 24( قاد جيش املسلمني إلعادة فتح الر   10

 من أبو عبيدة بن اجلراح . هـ بأمر 13( تصدى لكل جندات الروم أثناء حصار املسلمني لدمشق  11

 هـ . 15وش الروم يف موقعة أجنادين ( قاد جي 12

 ( أنشأ نظام الصوائف والشواتي . 13

 هـ ُعرف باسم اتفاق البقط . 31( عقد صلح مع أهل النوبة عام  14

 هـ . 27( قاد جيوش الروم يف فتح سبيطلة  15

 ( انتصر على عقبة بن نافع يف معركة تهودة . 16

 ر الُبرت يف إفريقية .لرببر الربانس والربب( جنح يف القضاء على خطر البيزنطيني وا 17

 هـ . 92( قاد املسلمني يف فتح األندلس  18

 ( متكن من فتح شرق األندلس . 19

  هـ . 114بواتييه  –( قاد جيش الفرجنة يف معركة تور  20

 هـ . 213( استطاع فتح صقلية عام  21

 . ( أول من وضع أساس النظام الثغر  يف الدولة العباسية 22
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           سول شرهم بالفتح حيمل قال الر صر وب سول أمته مب صى الر سمى فيها      أو صر وهى أرض ي ستفتحون م  "

 القرياط فاستوصوا بأهلها خريا فإن هلم ذمة وصهرا " 

 أرسل الرسول كتابا إلي املقوقس حاكم مصر يدعوه إلي الدخول يف اإلسالم 

  الشام يف عهد " عمر بن اخلطاب " ثم أعيد التفكري يف فتح مصر بعد فتح 

 : اواًل : حالة مصر تحت الحكم الومانى قبل الفتح االسالمى 
ــئونها من مقره    30مصــر حمتلة من الرومان منذ .1 ــيطر علي ش ق.م حيكمها حاكم عســكرى رومانى يس

 باإلسكندرية .

 كانت خمزنا ملد روما بالقمح فكان علي شعبها أن يكد خلدمة هؤالء املستعمرين . .2

 ؟ )) مانتائج ذلك ((فقد أهل مصر حريتهم الدينية وتعرضوا للظلم وفرض الضرائب  .3

سة األرثوذكسية الذى ظل خمتفيا أكثر       .4 صحراء مثل " بنيامني " بطريرك الكني هرب الكثري منهم إلي ال

ون عام ومل ارج من خمبئه إال بعد أن أمنه الفاحتون املســـلمون األمر الذ  جعل املصـــريون يرحب         13من 

 بالفتح اإلسالمي .

 : عوامل الفتح االسالمى :  ثانيًا : الفتح االسالمى لمصر  * 

 تنفيذ ألقوال رسول اهلل وتبشريه بالفتح .  العامل الدينى

 مسلمني .نشر الدعوة اإلسالمية لتصبح مصر سندا قويا لل  

 . نوب الغربى تأمني الفتوحات يف الشام وفلسطني من ناحية اجل  العامل الحربى

 مب تفسر (ة تأمني املدينة النبوية مركز اخلالفة اإلسالمي ( . 

      هجمات الروم املتوقعة للقضـــاء    ألنها قريبة من القلزم ) الســـويس حاليا ( ومن

 علي املسلمني .

س      العامل التاريخى صلة بالعرب منذ القدم عن طريق  صر علي  يناء مشاال والبحر االمحر  كانت م

 .شرقا 

  بالشام وفتح مصر :مؤتمر الجابية                    

  فتح  أفريقيا   هللتشاور يف أمر فتح مصر باعتبارها خطوة جتا هــ 17باجلابية عقد " عمر بن اخلطاب " مؤمترا عسكريا 

    وذكر ما   " أنك إن فتحتها كانت قوة للمســـلمني "     معلومات عن أهمية فتح مصـــر قائال له      " عمرو بن العاص "  قدم فيه

 ليه مصر  من ضعف حتت حكم الرومان .وصلت إ



 

- 43 - 

 

 2017   تـاريـــــــخ

 

 الصف الثانى الثانوى

 01225526551لإلتصال :  واعداد :  أ/ إســالم هلـيلرؤية 

 

 : خط سير عمرو بن العاص لفتح مصر                                                    

ــ     العريش سارية ب 4سار"عمرو بن العاص "بــ فلسطني إلي العريش فكانت أول  آالف جندى من قي

 . ةمدينة يتم فتحها بدون مقاومة من القوات الروماني

 ماالفار

 )بورسعيد (

ة بعد ر  و استولوا عليهااملسلمون بالقو  أول مكان يتواجه فيه املسلمون والروم عند فتح مص  

 . حصار شهرا

ــلمني االعتماد علي املفأجاة احلربي  بلبيس ــمن للقوات   كان علي املس ــلكوا " طريقا يض ة فس

ــام به اذا ما   ــحراو  لالعتص ا لقلة خربتهم  امجهم الرومان  نظره األلتزام باجلانب الص

 .حبرب الصحراء 
       حم قا يقوده إلي بلبيس )  عاص طري لك عمرو بن ال ية( عن طريق     فســـ ظة الشـــرق اف

 .الصحراء الشرقية 

 ارة الروم فادحة يف القتلى واألسرىوهناك هزم القائد البيزنطي " األرطبون " وكانت خس   . 

 صر القدميةلتى كانت  معقل مهم مشال حصن بابليون مباستوىل " عمرو علي قرية أم دنني اأم دنني )مشال األزبكية(//

حصن 

 بابليون

 نية فى مصر وضرب حوله احلصار ثم وصل  عمرو اىل حصن بابليون أقوى احلصون الروما 

  . و بعمل يطلب املدد من اخلليفة عمر بن اخلطاب 
  اص العدخول يف مفاوضات مع عمرو بن ال " املقوقس "استمر احلصار سبعة أشهر حتى اضطر

 علي حالة اجليش اإلسالمى فبعمل برسله إليه ليتفاوضوا مع املسلمني ويطلعوا

  تكلم وأمره أن يكون هو املبن الصامت "  " عبادةفأرسل " عمرو  " رسله للمقوقس وجعل علي رأسهم 
 ن اه وفرط طوله فرد عليه املسلموفلما دخلت رسل املسلمني هاب املقوقس عبادة لسود

 قد الصلح عيدنا وخرينا  فجرت املفاوضات و سا األسود أفضلنا رأيا وعلما وهو بقوهلم " إن هذ

 شروط االتفاق : 
 عها الشيوخ والنساء واألطفال .يلتزم األقباط بدفع دينارين عن كل رجل بالغ ، ويعفى من دف .1
 لعرب يف شئ منها.  تبقى للروم أرضهم وأمواهلم على ما هي عليه ال يتعرض هلم ا .2

 أمر قواده من الروم مبواصلة القتالوهذا الصلح واتهم املقوقس بالتقاعس عن محاية مصر رفض هرقل  -
 ملسلمني .لذى مت بينهما والتزم املقوقس بعهده مع افما كان من املقوقس إال أن أخرب عمرو برفض هرقل لالتفاق ا -
  ا هاربنين العرب اقتحموا احلصن فولوكرب وظن الروم أوملا طال احلصار صعد " الزبري بن العوام " إىل أعلى احلصن  -

 
 
 

 

   شهر ووضع عمرو خطة حربية نفذها جنوده ببسالة فسقطت املدينة  وعقد " صلح اإلسكندرية " 14حاصرها عمرو 
 -هـ  : 21*شروط صلح اإلسكندرية 

 .هدنة مدتها أحد عشر شهرا  على اال يقوم احد الطرفني بعمل حربى ضد اآلخر  .1
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ية عن شهر ما الذين يرحلون برا عليهم دفع اجلزأ  - لرومية يف البحر بأمواهلم آمنون ترحل احلامية ا .2

 .وذلك مدة اجتيازهم األراضى املصرية 

 .أال يعود الروم ملصر ثانية وأال حياولوا اسرتدادها  .3

 .أال يتعرض املسلمون للكنائس بسوء و يبقى اليهود باإلسكندرية  .4

 مدنيا ضمانا لتنفيذ بنود تلك املعاهدة . 50جندى روميا و  150يبقى يف اإلسكندرية  .5
 : بيان عمرو بن العاص- 

 أمن فيه املصريني على عقائدهم وأعراضهم وأمواهلم وألغى الضرائب التى فرضها الرومان .1
 ة كنيسة اإلسكندريةكما تعهد إىل البطريرك " بنيامني " و األقباط باحلماية وعودة " بنيامني " لرئاس .2

 

 ثالثا : مصر فى عصر الوالة .
 

 -أعمال عمرو بن العاص في مصر :  .1
    

 خيمته "  "صر و) الفسطاط ( نسبة إىل فسطاطه ملعاصمة  /// بنـــــــــاء مدينـــة الفسطـــــــــاط

 . التى بناها عند دخوله مصر

 :العاص نبناء جامع عمرو ب

 هـ فاشتهر جبامع عمرو بن العاص 21الفسطاط " فى  وسط املدينة بنى"عمرو بن العاص"مسجد .1

وفة  أبواب وساحة غري مسق 6قيا  وللمسجد أوائل املساجد يف أفري ومن)) اشتهر بتاج اجلوامع (( .2

 وكانت أعمدته الداخلية من جذوع النخل

 خليـج أميـر المؤمنين 
تصل ما  يتالا على إعادة حفر القناة القدمية لقد ساعد ازدهار الفسطاط وانتعاش احلركة التجارية به

 ؤمنني باسم " خليج أمري امل يتاجان ( ومستر  وكانت تعرف باسم ) خليج  األمحربني النيل والبحر 
 

 
 
 

 -احلكم واإلدارة يف عصر الوالة : .2
 

 .أبقى العرب على النظم التى وجدوها يف مصر واكتفوا باإلشراف على اإلدارة 
 إقليم  وكانت  80مة إىل : مصر العليا ومصر السفلى و القسمان مقسمني إىل كور )إقاليم( كانت مصر مقس

 كل األقاليم حتت سلطة الواىل 
 -والة مصر في عصرى الخلفاء الراشدين واألمويين : –أ 

 :كان والة مصر و الوظائف الكربى يف عصرى اخللفاء الراشدين واألمويني من العرب فقط  
 ( والة أشهرهم عمرو بن العاص  5ة يف عصر اخللفاء الراشدين ) بلغ عدد الوال .1

 لشديد(اثاملا حدث يف عام الرمادة )القحط مصر مصدر خري لألمة اإلسالمية خاصة يف وقت أزماتها م

 . ا عندىوآخره مرو أرسلت إليك بعريا أوهلا عندكفطلب اخلليفة عمر الغوث من عمرو بن العاص واىل  مصر فرد ع
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 شرين عاما ععبد العزيز بن مروان " الذ  حكم مصر  ( واليا أشهرهم " 26عدد الوالة فى العصر األموى     )  .2
 : أهم أعمال عبد العزيز بن مروان- 

 بن العاص  ل وزاد يف جامع عمرونى مقياسا للنيأقام قنطرة على خليج أمري املؤمنني بطرف الفسطاط  وب .1
 جلذام ونقل معه بيت املال اختذ من حلوان مركزا له ودارا إلقامته بعد اصابته با .2

  -والة مصر في العصر العباسى : –ب 
 لفارسى يف تقلد واليات الدولة .قامت الدولة العباسية علي أكتاف الفرس فربز العنصر ا .1
زيد بن عبد  حكم مصر والة الرتك وكان أوهلم "يلى األتراك فتوىلوفى عهد اخلليفة " املعتصم " اعتمد ع .2

 . اهلل الرتكى " 
  ى :كثرة تغيري الوالة فى مدد قـصرية فى العصر العباسى الثان س( مب تفسر- 

 ضعف اخللفاء العباسيني – 1

 .بعد مقر اخلالفة العباسية عن مصر  – 2

 اال معينا مباسية لبعض الشخصيات على أن يؤدوا دولة العوقد اتبع العباسيون سياسة اقطاع بعض أقاليم ال

 للخالفة:
 ة رتك يفضلون البقاء يف عاصمة اخلالفعلى أن سياسة أقطاع األتراك والية مصر جعلت القواد ال

 . اب األموال ويدعون هلم على املنابرويستخلفون من ينوب عنهم على أن حيمل إليهم هؤالء النو
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 1 -  : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني-  
 حصن بابليون (  –العريش  –أم دنني  –أول املدن التى دخلها املسلمون فى مصر هى مدينة.........) بلبيس  – 1

 عبادة بن الصامت  (  –املقداد بن عمرو –...)الزبري بن العواموقس بعد معركة حصن بابليون..تفاوض مع املق – 2

 عبد العزيز بن مروان  ( –عبد اهلل بن سعد  –أشهر والة مصر فى العصر األموى .............) عمرو بن العاص  – 3

 ( 21 – 17 – 15 – 13)  ظل البطريرك بنيامني متخفيًا من بطش الرومان ملدة .............. عامًا . -4

 مر بن اخلطاب مؤمترًا عسكريًا يف .................. للتشاور يف فتح مصر .عقد اخلليفة ع -5

 دمشق ( –اجلابية  –املدينة املنورة  –) القدس  

 عرفت القناة اليت تصل النيل بالبحر األمحر بـ .... زمن حكم الرومان ملصر . -6

 قناة الفرما ( –خليج أغسطس  –خليج تراجان  –) قناة سيزوسرتيس 

 املأمون (    –املنتصر  –الواثق  –األتراك يف تقلد واليات الدولة بداية من عهد ....) املعتصم اعتمدت الدولة العباسية على -7

 أمام العبارة اخلاطئة مع التصويب:)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ✔ضع عالمة ) 2س
 (            )                                                                           فكر املسلمون فى نشر اإلسالم فى مصر من عهد النبى   -1

 )            (                        وافق املقوقس على  الصلح مع عمرو بن العاص بعد معركة حصن بابليون مباشرة     -2 

 )            (                                                                        كانت الوالية فى مصر مقتصرة على العرب فى العصر االموى      -3 

 ( )    ية بعد حصار دام سبعة أشهر . فتح عمرو بن العاص اإلسكندر  -4

 ( )  ه باجلذام . له خاصة بعد إصابت عبد العزيز بن مروان من الفسطاط مركزًااختذ   -5

 ( )      كانت مصر يف عصر الوالة مقسمة إىل قسمني .   -6

           ( )      استوىل عمرو بن العاص على الفرما بدون مقاومة  -7

 2 – مب تفسر ..........؟ 
  لروماني .( سوء حالة مصر اقتصاديًا أثناء احلكم ا 4      ؟                                       فتح املسلمون ملصر  – 1

 ( سلك عمرو طريقًا صحراويًا للوصول إىل بلبيس . 5               ترحيب املصريون بالفتح اإلسالمي ؟ – 2 

 كثرة تغري والة مصر يف العصر العباسى ؟  – 3

 3 – ما النتائج املرتتبة على .....؟ 
 الفة العباسية على النظام السياسى ؟ ضعف اخل – 2مؤمتر اجلابية بالنسبة ملصر ؟               – 1

 عالم تدل املواقف اآلتية  -4
 إصرار املسلمون على أن  املفاوض للروم  هو سيدنا عبادة بن الصامت -

 سلك عمرو بن العاص يف طريقه اجلانب الصحراو   -
 مارايك فى  -5

 بناء عاصمة جديدة هى  مدينة الفسطاط -2                                        صلح االسكندريه  -1
 : أثبت باألدلة التارخيية صحة كل عبارة مما يأتي  : 5س 

 ( كان دافع املسلمني احلربي لفتح مصر دفاعيًا . 2                                          ( االضطهاد الروماني للمصريني دينيًا 1

  ض الشخصيات .( اتبع اخللفاء العباسيني إقطاع بعض أقاليم الدولة لبع 3
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( ) )) محاية الثغور اإلسالمية)) طرسوس (     )  
  سوس  فدخلها سار أمحد بن طولون جبيشه إلي الشام وصل إلي طر 

    الءهم اس واإلحسان إليهم  وضمن بذلك ويف املسجد الكبري تواضع لقضاء حاجات النوجلس 

(  نشر العدل وحفظ اآلمن والنظام  )داخل ( :البالد ) 
      .قضي علي الثورات الداخلية    ملفسدين وطهر البالد منهم.اضرب علي أيد   أمن

 الناس علي أرواحهم وأمواهلم. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 عوامل إقبال الوالة على حكم مصر؟  -تفسر أهمية مصر للخـــالفة العباسـية  : س( مب
  الن مصر قوة اقتصادية كبرية تؤثر يف اقتصاديات اخلالفة 
  موقعها املتميز والبعيد عن عاصمة اخلالفة مما جعلها مطمعا ألمرائها لالنفراد حبكمها 
 ملة ..طبيعة الشعب املصرى الذى   يتميز بالطيبة واملسا 

  
 

 

 
 

 اوال : والية امحد بن طولون :
 

 -مؤسسها :

  أمحد بن طولون ) من أصل تركى ( آتى إىل مصر نائبا عن زوج أمه ) بايكباك ( وبعد موت بايكباك توىل أمر مصر

 ) يارجوخ ( وهو صهر امحد ابن طولون فكتب له " تسلم من نفسك لنفسك " ثم مات يارجوخ .

 شر من قبل اخلليفة فعمل على االستقالل  مع االحتفاظ بتبعيته للدولة العباسية والدعاء هلا .أصبح والي مصر املبا 

 :  عوامل تثبيت دعائم الدولة الطولونية
 .شخصية أمحد بن طولون الطاحمة للحكم وعلى اسس من العدل  .1
 .ضعف اخللفاء وعدم متكنهم من السيطرة على اطراف الدولة  .2
 . من الثورات فى خمتلف البلدان االسالمية معاناة الدولة العباسية .3

  أعمال أحمد بن طولون فى مصر 
 
 
 
 

  
 

 : والية مخاروية 
توىل بعدوفاةأبيه فرأى العباسيون أن ذلك فرصة السرتداد مصر  فاستعانت بـ" اسحاق بن كندة "  .1

 واىل اجلزيرة الفراتية واملوصل  
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 .الصلح لكن مخارويه انتصر علي قوات اخلالفة وطلب  .2
 .سنة  30من بعده والية مصر والشام مدة  رحب اخلليفة " املعتمد " بذلك وكتبوا خلمارويه وأوالده .3
 .لى مصر والشام ملعتضد " فتمتع بعدها باستقالل ونفوذ عزوج مخارويه ابنته " قطر الندى " من اخلليفة العباسى " ا .4
 يه.حمل فى تابوت إىل مصر ودفن جبانب أبلمانه فهـ ذهب مخارويه إىل الشام وقتل هناك على يد غ 282فى  .5

 : ثانيا : نهاية الدولة الطولونية 
 . توىل حكام ضعافبعد مقتل مخارويه  .1
 . عليهالدخول مصر والسيطرة  جيشا بقيادة ) حممد بن سليمان الكاتب ( فأرسل العباسيني .2

        أسباب سقوط الدولة الطولونية    

 .مقتل مخارويه  الفات بني أبناء البيت الطولونى بعدكثرة الصراعات واخل – 1

 .لة  تدخل اجلند واملواىل والغلمان يف الشئون الداخلية للدو – 2

  . مرغبة اخلالفة العباسية فى استعادة نفوذها فى مصر والشا – 3

 
 

 : والية حممد بن طغج االخشيد :اوال       

  اإلخشيدمحمد بن طغج  -: مؤسسها      
 وىل والده " طغج " والية دمشق فى عهد مخارويه وكان ابنه   حممد أحد القادة األتراك الذين يعملون يف ت

 واظهر مهاره فائقة فى  التصدى للجيش الفاطمى ومنعه من االستيالء على مصر   اجليش العباسى
 .وملا توىل " تكني " والية دمشق  صحب  " حممد بن طغج " معه فى جيشه 

  -ة محمد بن طغج األخشيد :أسباب شهر
  تصدى حممد بن طغج جملموعة من األعراب قاموا باهلجوم على قافلة احلجاج املارين ببالد الشام وأمن

 طريق احلج  وعندما وصل األمر للخليفة العباسى فرح بذلك 
 فواله اخلليفة العباسى" على مصر والشام ولقبه باألخشيد ومعناه " ملك امللوك " فى فرغانة  

 أعمال محمد بن طغج اإلخشيد فى مصر  
  توطيد نفوذه فى مصر والقضاء على األمراء املناوئني له  واختاذ  مدينة العسكر عاصمة له. 
  إعادة األمن والنظام بعد صد هجمات الفاطميني على مصر. 
  السعى الستقالل مصر عن اخلالفة العباسية. 

 

 والية مخاروية ( :ثانيا : مصر بعد وفاة االخشيد )        

  توفى األخشيد فى دمشق ودفن بالقدس وقد أوصى بالوالية من بعده البنه " أبو القاسم أنوجور " وملا كان

 صغري السن جعل الوصاية عليه خلادمه " كافور األخشيد  " الذىأصبح احلاكم الفعلى للبالد 
 "طول مدة حكم أنوجور وحتى وفاته  )االستاذ("وصمم على أن يبقى لقبه الذى اكتسبه وهواألمريرفض أن يلقب ب 
 عمل كافور على ضبط أمور البالد وإعادة األمن وسيطر على مقاليد احلكم ومل تتدخل اخلالفة فى أمر مصر 
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  وفاة كافور: 

 غج " من بعده " احلسن بن عبيد اهلل بن ط وملا توفى كافور توىل " أمحد بن على األخشيد "ثم جاء 
  كم األخشيديني وأسقط معها سلطان مصر بقيادة " جوهر الصقلى "واسقط حثم دخل الفاطميني

 العباسيني على مصر .

 

 
 

  -أكمل العبارات اآلتية : – 1
 انتصر مخارويه على عامل اجلزيرة واملوصل .................... – 1

 توىل كافور اإلخشيد  الوصاية على ...................... – 2

 لطولونية فى  مصر بعد مقتل .................ضعفت الدولة ا -7

 مب تفسر ؟ – 2
 أهمية مصر للخالفة العباسية ؟ – 2                                                  سقوط الدولة الطولونية  – 1

 شهرة حممد بن طغج اإلخشيد لدى العباسيني ؟ –3

 سقوط الدولة اإلخشيدية ؟ – 4

  -التارخيية صحة العبارات اآلتية :أثبت بأالدلة  – 3
 ساهمت عوامل متعددة فى قيام الدولة الطولونية ؟                 – 1

  -ملن تنسب األعمال اآلتية : – 4
 تزوج من قطر الندى ابنة مخارويه – 2أسقط الدولة الطولونية                               – 1

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : 1س 
 ( 349 – 302 – 292 – 259( عني اخلليفة العباسي أمحد بن طولون واليًا على مصر عام ......... هـ . )  1

 بلبيس ( –القطائع  –الفسطاط  –محد بن طولون بإنشاء مدينة .................... واختذها عاصمة لدولته . ) العسكر (  قام أ 2

 (بايكباك –كافور اإلخشيد   –كندة إسحاق بن  –حممد بن سليمان ...........)ة الفراتية واملوصل ( انتصر مخارويه على والي اجلزير 3

 األزهر ( –العسكر  –أمحد بن طولون  –عمرو بن العاص جامع ........................) ية يف مصر( أكرب املساجد اإلسالم 4

   دار املختار ( –حصن الروضة  –جامع أمحد بن طولون  –) مقياس النيل ( أشرف املهندس القبطي سعيد بن كاتب الفرغاني على بناء ........... 5

 ابن املدير ( –بكار بن قتيبة  –ابن عبد احلكم  –.......) الربيع بن سليمان األزد  اء منهم القاضي املشهور ( اجتمع يف القطائع خنبة من العلم 6

 أنوجور ( –تكني  –مخارويه  –( عندما توىل ..................... حكم دمشق صحب معه حممد بن طغج . ) يارجوخ  7

 عبيد اهلل بن طغج ( –أنوجور  –أبو موسى بن هارون  –بعد وفاة اإلخشيد . )جيش  ........اإلخشيد  الوصاية على ....( توىل كافور  8

 الراضي باهلل ( –أنوجور  –أمحد بن علي  –......) احلسن بن عبيد اهلل حكم الدولة اإلخشيدية .... ( بعد وفاة كافور اإلخشيد  توىل 9

 :حيحة ، مع ذكر السبب مام العبارة غري الص( أ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة ) : ضع عالمة )  2س 
 ( )        ( يرجع أصل أمحد بن طولون إىل الفرس .  1
 ( )     ( بعد وفاة بايكباك أصبح أمحد بن طولون والي مصر مباشرة                              2
 (  )     .  ( استطاع أمحد بن طولون غزو بالد الروم بعد سيطرته على طرسوس 3
 ( )       ( حرص أمحد بن طولون على النظر يف املظامل بنفسه  4
 ( ) ( قام أمحد بن طولون بإصالح مقياس الروضة الذي أنشأه والي مصر األموي عبد العزيز بن مروان .                                 6
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 (  )     طولون  ن( كان الطبيب جعفر بن عبد الغفار املصري يف خدمة أمحد ب 7
 ( )        ( أسقط الدولة الطولونية حممد بن سليمان .  8
 (  )     مد بن طغج . ( متيزت الدولة اإلخشيدية باستقرار األمن خاصة يف عهد حم 9

 ( )        ( أنهت الدولة الفاطمية حكم اإلخشيديني يف مصر . 10

  ملن تنسب األعمال اآلتية  : 3س : 
                 مصر بعد وفاة بايكباك . ( توىل حكم 1

     ( أنشأ مدينة القطائع . 2

   ( شيد حصنًا منيعًا له جبزيرة الروضة ليكون معقاًل له . 3

 ( أسقط الدولة الطولونية .  4

 ( أنشأ العديد من القناطر يف اجلنوب الشرقي من القطائع . 5

 طائع .األندلس يف الق( درس على يد كثري من علماء مصر وأفريقيا و 6

 خلليفة حكم مصر .( تصدى للجيش الفاطمي ومنعه من االستيالء على مصر فواله ا 7

 ( توىل تربية أبناء حممد بن طغج اإلخشيد . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 51 - 

 

 2017   تـاريـــــــخ

 

 الصف الثانى الثانوى

 01225526551لإلتصال :  واعداد :  أ/ إســالم هلـيلرؤية 

 

 

 

 

 
 

 صر حلم الفاطميني منذ تكوين دولتهم حيمل كانت مصر تعانى من الضعف والتدهور منذ وفاة " كانت م

 حممد بن طغج األخشيدى 

  فانتهز " جوهر الصقلى " األزمة وخرج جبيشه من مدينة القريوان حتى وصل اإلسكندرية ودخلها سلميا ثم "

 ابهم جوهر إليه . دارت بينه وبني املسلمني مفاوضات صلح بعد طلبهم األمان فأج
 . وأصبحت مصر والية فاطمية وأصبحت اخلالفة الفاطمية فى مصر منافسا قويا للخالفة العباسية فى بغداد 
  . مل تكن محلة جوهر الصقلى هى األوىل بل سبقتها ثالث  محالت عسكرية باءت مجيعها بالفشل 

 

  الدولة الفاطمية فى مصر :مراحل 
 

 مرحلة التأسيس واالستقرار:

 هـ 386 – 364اخلليفة املعز لدين اهلل  القائد جوهر الصقلى

  ملعز لدين اهلل اسنوات نائبا عن اخلليفة  3حكم مصر 
 بنى فيه مدينة  عندما دخل مصر نزل فى املوضع الذى

 وعاصمة القاهرة لتكون مقرا حلكم الفاطميني

 للدولة اجلديدة .

 قطاع ى مصر وانعندما تأكد املعز من توطيد  ملكه ف

إليهاوأقام بها  تبعيتها عن اخلالفة العباسية انتقل

 حكومة مركزية 
  بسط نفوذه وجعل من مصر مركزا للدعوة الفاطمية

 حلرمني .علي املغرب ومصر والشام حتى حلب وا

 

 -مرحلة القوة : 
العزيز  – 1

 باهلل 

   توىل اخلالفة بعد والده املعز لدين اهلل 
 نطيني فى حلب هتم بالشام وحارب البيزفى هزمية القرامطة وا نجح 
 : القاهرة وجامع القرافة وقصور عني مشسقصر الذهب ب -ازدهرت فى عهده العمارة منها                                                         

الحاكم  – 2
 بأمر اهلل 

 " وكان صغري السناحلاكم بأمر اهلل  توىل اخلالفة بعد والده العزيز باهلل ولقب بـ "  
 ني والشدة  ورغم ذلك  عمل على كان غريب الشخصية فيما بني الشجاعة واجلنب والل

 وائل عهده .إقرار األمن وقضى على الفوضى التى كانت سائدة أ

3 –
المستنصر 
 باهلل

 بو القاسم اجلرجرائى(فبسط توىل بعد أبيه واعتمد فى بدايةحكمه على وزيره)أ

 ا أدى إىل استقرارها .سيطرتةعلى الدولة مم
 قيا .مشل حكمه بالد الشام واحلجاز وصقلية ومشال افري 
 عام  ى أقام له اخلطبة على منابر بغداداستمال القائد العباسى ) أرسالن البساسريى ( حت

 اسية هيبتها ثانية . كامل إىل أن جاء السالجقة فأعادوا للخالفة العب
 حنة نتيجة اخنفاض مستوى اقتصادية طا وفى أواخر عهده عانت البالد من أزمة

 اعة فتكت بالبالد وصاحبة األوبئةجمنهرالنيل عرفت " بالشدة املستنصرية " وأدت إىل 

 والطواعني .
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   الدور السياسى للمرأة فى مصر الفاطمية *: 
 ذلكورها فى احلياة السياسية ومن أمثلة متتعت املرأة مبكانة مرموقة فى العصر الفاطمى من خالل د :- 

 السيدة " رصد " أم المستنصر باهلل ست الملك شقيقة الحاكم بأمر اهلل 
 احلاكم  تدخلت فى شئون  الدولة لصغر سن

بسبب وبأمر اهلل عند توليته اخلالفة 

 . رتكبهاشخصيته القلقة واملظامل التى ا

 طفل مل يتجاوز وبرزت شخصيتهاإثر توىل ولدها املستنصر وه                 

 سنوات   7
 فاطمية منها : لقب امللكة  اختذت من األلقاب ما مل تتلقب بها إمراة

 الوزراء وعزهلم . ولقب موالتنا والسيدة   وتدخلت فى تعيني

 

 أسباب سقوط الدولة الفاطمية : 
 م  1094هـ /  487)  بدأ من عصر المستعلى باهللت -مرحلة الضعف : 

ضعف اخللفاء  – 1
 وتسلط الوزراء

  ى باهللاخللفاء بعد املستنصر وبداية عهد املستعلضعف 
 ملؤامرات والدسائس للتخلص منهم تسلط الوزراء على احلكم واشرتاك اخللفاء فى ا 
 را مثل الصراع بني شاور وضرغامكان صراع الوزراء على كرسى الوزارة صراعا مري 

استعانة  – 2
الوزراء بالقوى 

 اخلارجية

 باألستعانة بالقوى اخلارجية فى  شاور وضرغام جلأوا نتيجة للصراع الذ  دار بني

ستعان ضرغام بعمورى ملك بيت بالد الشام فاستعان شاور بنور الدين حممود وا

 املقدس الصليبى 
 ولة الفاطمية وبدأ من هنا تدخل القوى اخلارجية فى شئون الد 

حماوالت  – 3
الصليبيني القضاء 
على الفاطميني 
واالستيالءعلى 

 مصر

 دين شريكوه " ومعه " صالح الدين "ر صراع بني قوات نور الدين بقيادة " أسد الدا 

 وبني الصليبيني .
 استعان باإلمرباطور البيزنطى فلم يتخل عمورى عن حلمه باالستيالء على مصر ف 
 ت بانسحاب عمورى وضياع فدارت بينهما معارك فى بلبيس واإلسكندريةانته

 حلمه فى مصر 
 د الدين شريكوه الوزارة .الدين حممود فى مصر وتوىل أس متركزت قوات نور 

القضاء على – 4
 الفاطميون

 صالح الدين فاستطاع أن ميسك بعد وفاة شريكوه قلداخلليفة)العاضد(الوزارة ل

 بزمام احلكم 
 الدين حكم مصرولقب  وبوفاة العاضد سقطت الدولةالفاطميةوتوىل صالح

 ب"السلطان الناصر 
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 -أكمل العبارات اآلتية : – 1

 جنح اخلليفة ............... فى بسط نفوذه وإمامته على املغرب ومصر والشام حتى حلب واحلرمني . .1
 كان للمرأة دور سياسى مهما فى مصر الفاطمية من أمثلة ذلك دور .........و........ .2
 حارب البيزنطيني فى حلب جنح اخلليفة ............. فى هزمية القرامطة واهتم بالشام و .3
..... و ............. و ................ بثالث مراحل هي مرحلة ...... مرت الدولة الفاطمية يف مصر .4

. 
 أمام العبارة اخلاطئة مع التصويب:)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ✔ضع عالمة ) 2س

 () ني . صر مبوجبها تابعة للفاطميم ُتعد محلة القائد جوهر الصقلي األوىل من نوعها حيث أصبحت .1
 (هارًا يف تاريخ مصر اإلسالمي . )ُيعد بداية عصر املستعلي باهلل من أهم الفرتات السياسية وأكثرها ازد .2
 (   عانت مصر من أزمة اقتصادية طاحنة يف أواخر عهد املستنصر باهلل . ) .3
 (   )  .  استعان شاور يف صراعه على الوزارة بعموري ملك بيت املقدس .4
 ( ) كان املستنصر باهلل آخر خلفاء الدولة الفاطمية يف مصر . .5

 مب تفسر .....؟ – 2

 قيام الدولة الفاطمية يف مصر  – 2
 ضعف وانهيار الدولة الفاطمية يف مصر   – 4
 يعد عصر احلاكم بأمر اهلل من العصور التى اتسمت بالقوة     – 5

  -ما النتائج املرتتبة على : – 3

 الصراع بني شاور وضرغام – 1
 سقوط الدولة الفاطمية – 2
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فلم تكن مسيطرة على الواليات   ضعف الخالفة العباسية://   -1

 التابعة هلا مع عدم وجود جيش حتت قيادة اخلليفة.

الدولة الفاطمية الشيعية فى )    //  االنقسامات السياسية  -2

 ( ة فى بالد الشاماإلمارات السلجوقي -  القاهرة 

 : اسباب احلروب الصليبية 
 ة هلم فى الشرق .رغبة األمراء بأوروبا فى إنشاء إمارات مستقل

 راضى املقدسة فى الشرق .رغبة الباباوات بالغرب فى اإلستيالء على األ
 ق وممتلكاته .ى خريات الشررغبة النبالء والفرسان بأوربا فى احلصول عل

 با ية واالجتماعية الطاحنة فى أوررغبة العبيد فى اخلروج من األزمات االقتصاد
( )    كيف كانت بداية احلمالت الصليبية ؟ 

  بعد هزمية اإلمرباطور البيزنطى  يف معركة مانزكرت و انتصار املسلمني عليه 
 عوب اوربا للحرب ضد املسلمني بعد جلوء األمرباطور اليهجنح البابا ) اوربان الثاني ( يف آثاره ش 
  ( مستغلة حالة الضعف واالنقسام التى 1096جاءت يف شكل موجات علي العامل االسالمي بدايه من عام ) م

 يعانى منها
( مب تفسر جناح احلمالت الصليبية فى بداية األمر ؟ ) 
كثره عددهم .                        ملقاومة االسالميه  املنظمةانعدام ا . 

  التفكك بني األمراء السالجقة . 
( ما النتائج املرتتبة : على جناح اجلملة الصليبية األوىل  ؟ ) 
   طرابلس ( و مملكه بيت املقدس  –انطاكيه  –إمارات و هي ) الرها  3تكوين 

 : ادوار اجلهاد ضد الصليبيني 
 

 دولة المملوكيةال الدولة األيوبية الدولة الزنكية
 الوون .قبيربس وقالوون واألشرف بن  من بعده  صالح الدين األيوبى وخلفائه ر الدينعماد الدين زنكى ثم أبنه نو

 
  كان أمريا للموصل وأدرك أنه لطرد الصليبيني البد من الوحدة فضم  محص وحلب ومحاة إليه. 
  ثم أخذ يزحف على سائر معاقل الصليبيني م  1144هـ /  539متكن من اسرتداد إمارة الرها عام. 
  م  1147هـ /  541اال انه استشهد على يد أحد مماليكه عام. 
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    أدرك  أهمية موقع مصــر وإمكاناتها املادية فبدأ يتطلع إىل ضــمها واســتغل فرصــة

 .النزاع بني الوزيرين"شاور وضرغام " 
 عاد مصــر إىل اخلالفة اســتنجد"شــاور"به فأرســل شــريكوه  ومعه صــالح الدين الذ  أ

 .السنية واسقط اخلالفة الفاطمية 
     ــر ــلطان الفعلى ملص ــالح الدين األيوبي(هو الس ــبح ) ص وبوفاة " نور الدين حممود " أص

 فواصل الكفاح ضد الصليبيني .
 : دور الدولة األيوبية –ب  

 -الدور الدفاعي ضد الصليبيين : –أ 
  والشوبك وتأمني طريق القوافل بني مصر والشام وتأمني ملعرفة قدراتهم وقد اشتبك معهم فى الكرك

 .طريق احلج 

  عقد هدنة مع ملك بيت املقدس الصليبى مدتها مخس سنوات ليتفرغ لتوحيد القوى اإلسالمية 

 الدور الهجومي ضد الصليبيين : –ب 
  حطني " ركة حامسة مع الصليبيني وهى"هـ أخذ صالح الدين يتأهب ملع 588 – 582ميتد من 

 

 : معركة حطني  
 

  -السب  المباشر للمعركة :
قيام ) ارناط ( أمري حصن الكرك  بنقض اهلدنة التى مت بني صالح الدين وملك  -1

 بيت املقدس ) بلدوين الرابع ( وذلك بعد وفاته

 فهاجم قوافل املسلمني    وطمح يف االستيالء علي  مكه و املدينه  -2

 م صالح الدين علي اراقه دمه بيده رفض ارناط إطالق اسر  املسلمني فاقس -3

 : التخطيط للمعركة- 
 قاطعا على عدوه طريقه للماء . حبرية طربيةتقدم صالح الدين جبيشه حنو نهر األردن واستوىل على  -1

باجتياز  مرتفعات حطني فمنعهم من الوصـــول ملاء البحرية واشـــتد بهم الظمأ          رميوند الثالمل   قام الصـــليبيون بقيادة    -2

 هام املسلمني.  وأخذتهم س

واألمراء أســـرى مبا فيهم أرناط فعفى صـــالح الدين عن ملك بيت املقدس وقتل         )جاى لوزجنان(  وقع ملك بيت املقدس    -3

 . وفاءا للنذر  أرناط

ساحلية ثم متكن من فتح بيت املقدس يوم اجلمعة     -4 صالح الدين على العديد من املدن ال ستوىل  ــ /   583رجب  27 ا هــ

 . م  1187

 األطفال ( من دفع اجلزية   –النساء  –صليبيني وأمنهم على أمواهلم وأرواحهم وأعفى كال من ) الشيوخ .فعفى عن ال -5

 : نـتـائـج معركة حطين- 
 .رفع الروح املعنوية للمسلمني   -3                            .  هزمية الصليبيني واسرتداد املسلمني لبيت املقدس  -1

أظهرت أهمية الوحدة بني املســلمني  -4                     .  فاع بدال من اهلجوم أصــبح الصــليبيون فى موقف الد  -2

 . وقدرات صالح الدين العسكرية 
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 احلملة الصليبية الثالثة    
قادة 
 الحملة

فردريك بربروسا " "  –فرنسا  فليب أغسطس " ملك"  –انجلتراريتشارد قلب األسد "ملك 

 امرباطور املانيا 

 رىاولة الصليبيني السيطرة على بيت املقدس مرة أخحم أسبابها

 فشلت بفضل مقاومة صالح الدين األيوبى   نتائجها

    " حتفاظ املســـلمني ببيت املقدس      ام . الذى نص على )   1192انتهت بعقد " صـــلح الرملة

 بيت املقدس (  مقابل ان يكون للصليبيني احلق فى تأدية احلج إىل

  سنه   57م عن عمر  1193ين عام بالده وتوفى صالح الدبعد الصلح عاد ريتشارد إىل 

 

 
 

 أسبابها: 
 أدرك الصليبيون أن مصر هى ترسانة العامل اإلسالمي وقلعة التصد  لطموحاتهم فى االستيالء على بيت املقدس . -1

 هام وحاصرت مدينة دمياط واستولت علي 1218هـ /  615لذلك جاءت احلملة الصليبية اخلامسة إىل مصر عام  -2

  )الملك العادل) والحملة الخامسة 

ورث  العادل شقيق صالح الدين الدولة األيوبية ومبجى احلملة جاء من الشام ولكنه توفى فى الطريق قرب دمشق  

 فتوىل ابنه " الكامل " 

       (الملك الكامل) والحملة الخامسة 
من دمياط لكنهم رفضوا وتقدموا   عرض " الكامل " على الصليبيني تسليم بيت املقدس مقابل االنسحاب -1

 . باجتاه القاهرة

 . فلجأ املصريون لفتح السدود وإغراق األرض باملياه مما عزل الصليبيني عن قاعدتهم بدمياط فاضطروا إىل اجلالء -2

 سنوات . 8ومسح هلم الكامل بالرحيل دون قيد أو شرط وعقد معهم هدنة مدتها  -3

 
 
 
 

 الملك الكامل والحملة  السادسة : 
سلطة بني      -1 صراع  حول ال سي ( ) الكامل محمد (دار  شق       ) المعظم عي سى ( ملك حلب ودم ستعان ) املعظم عي فا

 . فجاءت احلملةالسادسة)فردريك الثانى(واستعان امللك ) الكامل حممد ( باإلمرباطور االملانى  بالخوارزمية

 امل سلطانا على مصر والشام دون منازع .وأصبح امللك الك المعظم عيسىغري أن األوضاع تبدلت بعد مقتل  -2

 .قام امللك الكامل بالتفاوض معه نتيجة  )فردريك الثانى( وعندما جاءت احلملةإىل الشام بقيادة اإلمرباطور األملانى -3

 . حلاح االمرباطور حتى حيفظ موقفه امام الباباا -4

 .للصليبيني ماعدا منطقة املسجد األقصى م وتنص على  تسليم بيت املقدس وبيت حلم  1228 )معاهدة يافا(وأبرم  -5

 .الدين ايوب    نجم  أثارت هذه املعاهدة غضب املسلمني وخرج الصليبيون من بيت املقدس  فى عهد امللك الصاحل -6
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 الملك الصالح نجم الدين ايوب   و الحملة السابعة: 
 لويس التاسع ملك فرنسا قادة الحملة

 ميني بن الكامل على يد أنصاره اخلوارزم عهدالصاحل أيوب ا 1245قدس مرة أخرى فى عودة بيت امل أسبابها      

                     لشام لكنه توفى فقامت زوجتهنزلت إىل دمياط فأسرع امللك الصاحل بالقدوم من ا  أحداثها

 وران شاه ( ) شجر الدر ( باخفاء خرب وفاته واستدعت ابنه ) ت

  ار  (ملصريني القائد ) بيربس البندقدحلرب الشوارع وتوىل قيادة افأضحت املنصورة ساحة 

  –وضع فى السجن هزمية لويس التاسع وأسره بعد معركة فارسكور و .1 نتائجها  

  فدية .فو عن لويس التاسع بعد دفع نصف العقد صلحا بني ) توران شاه ( والصليبيني ومت الع .2

 : نهاية الدولة االيوبية 

 شاه أن قتل  وترتب على ذلك  سقوط دولة األيوبيني وقيام دولةاملماليك ومل يلبمل توران . 

 الذى توىل  سلطاناعلى مصر برضاء املماليك الناصريةثم تنازلت لزوجها)عزالدين أيبك( )شجر الدر( أعلنت

 .ولقب باملعز 

 : دور دولة املماليك –ب  
 

  

                                                  صد هجوم املغول استأنف اجلهاد ضد الصليبيني املوجودين فى  الشام 

  استطاعوا اخضاع جزيرة قربص وواصبحت  جزيرة رودس تدين  بالوالء والطاعة للمماليك ومن اشهر سالطني املماليك .  
 

  بعد مقتل عز الدين أيبك اضطربت أحوال البالد. 

 أسرع املماليك بتوليه ابنه ) املنصور علي ( و تعيني قطز أتابكا له ونائبا للسلطنة . 

           باســـى فة الع يادة ) هوالكو (  و قتلوا  اخللي غداد بق قات  دمر  املغول ب لك األو يف ت

 .م 1258هـ/   656املستعصم باهلل عام

 ول حنو بالد الشام فاستوىل عليها وقرر املغول  دخول مصر لالستيالء عليهاتقدم جيش املغ . 

 

 رسالة هوالكو إىل قطز : 

  محلت التهديدوتطلب سرعة االستسالم ومما جاء فيها) اتعظوا بغريكم وأسلموا أمركم قبل أن

 ينكشف الغطاء فتندموا ( 

 : موقف قطز من تلك الرسالة- 

 من القاهرة  رسل املغول وتعليق رؤوسهم فى جهات متفرقة لوأمر بقت نماليك وعلماء الديعقد قطزاجتماعامع أمراء امل. 

  وأخذ قطز برأ  الشيخ العز بن عبد السالم فى أمر مجع األموال إلعداد اجليش فأقر بأخذها من األمراء واألثرياء

 .أوال ثم من الرعية 

 رها بل خرجوا ملالقاتهم خارج حدود مصرعند عني جالوت مل يهتز املصريني باحلرب النفسيةالتى حاول املغول نش. 
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  م  :1260هـ / 658معركة عني جالوت  
 

 رور  على التزام احلياد والسماح لقواته بامل خرج قطز على رأس اجليش باجتاه الشام واتفق مع الصليبيني. 

  جالوت فى فلسطني . معركة عند عني م التقى اجليشان فى 1260هـ /  658رمضان  26وفى يوم اجلمعة 

  ن وعند ذلك ألقى الســلطان قطز خوذته عن انقض املغول على املصــريني فى بادا األمر فاضــطرب املســلمو

سه فقتل  وقاد اهلجوم بنف " واسالماه "نى قطز ( ) اللهم انصر عبدك الفا رأسه إىل األرض وصرخ بأعلى صوته

 . وهرب الباقون ) كتبغا (معظم جيشهم وقائدهم 

  هام جدا( )  -ئج عني جالوت :نتا 

 .ر هزمية املغول وقضت على أسطورة أن جيش املغول ال يقه .1

 .ن املغول عناصر خمربة ومدمرة أنقاذ احلضارة اإلسالمية واإلنسانية من االندثار أل .2

 .المى بعد سقوط اخلالفة رفع الروح املعنوية للمسلمني ورد اعتبار الشرق اإلس .3

 .طتهم مسعة إسالمية كبرية واحدة حتت حكم املماليك وأعأصبحت مصر والشام دولة   .4
 

 م  استوىل على أنطاكية و الكرك وأرسوف ويافا ومهد لالستيالء على طرابلس .  1268 .1

 حاول املغول اآلخذ بثأرهم بعد عني جالوت فقام ) أبغا ( بالزحف على عدة مناطق مثل : .2

فتحالفوا مع السالجقة ضدبيربس الذى الساجور وعني تاب إال أن السلطان ردهم خائبني 

 .م واحلق بهم اهلزمية  1277لقيهم فى معركة)االبلستني(

3.  
 

 

م ومهد لالستيالء على  1289م ثم دمر طرابلس  1285استوىل على حصن املرقب   .1

 عكا .

قام بالتصدى للمغول بقيادة)أبغا( بعد حتالفه مع ) ليو الثالمل ( ملك أرمينية وانتصر  .2

 لسلطان فى معركة محص عليهم ا

 

 

 م وهرب 1291استوىل علي عكاوصور وصيدا وطرطوس

 . الصليبيون إىل قربص وهنا انتهى الوجود الصليبى من الشام
  

 

  )فيها على م وانتصر  1302قاد معركة)مرج الصفر

 . املغول فعقدوا صلحا معه

  

 البيوت  فدمروا هاجم الصـــليبيون من جزيرة قربص االســـكندريةأثناء صـــالة اجلمعة

 .على النساء واألطفال  واعتدوا واملساجد

        سل إىل قربص محالت حبرية سلطان برسباى فأر صرى فى هزمية    وجنحفغضب ال اجليش امل

 وأسر معه جنوده الذين نقلوا إىل مصر ليزفوا فى شوارع القاهرة .   ملك قربص ) جانوس (

 م 1517ة وظلت قربص تدفع اجلزيةإىل أن دخل العثمانيون مصرومل يطلق سراح ملك قربص إال بعد أن دفع فدية كبري . 
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  -أكمل العبارات اآلتية : – 1
 .....أول من قاد اجلهاد ضد الصليبيني ..................

 .......م السلطان ............. 1289اسرتد إمارة طرابلس عام 
 ..........ية السابعة امللك ..حلملة الصليبابينما قاد ...متكن صالح الدين األيوبى من دخول بيت املقدس عام ..

  -ملن تنسب األعمال اآلتية : – 2
  املذهب السنى اسقط اخلالفة الفاطميةوأعاد مصرإىل – 2                                 اسرتد إمارة الرها                            – 1
 فى معركة مرج الصفر  انتصر على املغول – 4نصورة        فى معركة املانتصر على احلملة الصليبية السابعة  – 3

 مب تفسر ........؟ – 3
 واجهة احلملة األوىل مهزمية املسلمني أمام الصليبيني فى  – 2                             قيام احلروب الصليبية             – 1
 فشل احلملة الصليبية اخلامسة  – 4              انتصار صالح الدين فى حطني                – 3

  -أثبت باألدلة التارخيية صحة العبارات اآلتية : – 4
 لتصرفات أرناط أثر فى قيام معركة حطني           – 1
 شهدت مصر نهضة معمارية عظيمة فى العصر اململوكى  –2
 همت الظروف السياسية  فى قيام الدولة االيوبية سا -3

  -النتائج املرتتبة علي : ما – 5
 دخول صالح الدين مصر                          – 1
 لثانيةاسرتداد الصاحل جنم الدين أيوب بيت املقدس للمرة ا – 2
   انتصار األشرف برسباى على ملك قربص                – 3
 معركة حطني – 4
 معركة عني جالوت – 5
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 عامة على الوحدة :اسئلة 

  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:  1س  : 
 (سبعة أشهر  –ثالثة أشهر  –شهرين  –) شهر  ..... .   عمرو بن العاص على الفرما بعد حصار دام ملدة ...........( استوىل 1
 عبادة بن الصامت ( – مسلمة بن خملد –املقداد بن األسود  –ري بن العوام ) الزب( تفاوض الصحابي اجلليل ... مع املقوقس حاكم مصر البيزنطي .  2
 (اإلسكندرية  –القاهرة  –القطائع  –) الفسطاط   ملصر بعد الفتح اإلسالمي ............ .  ( أول عاصمة  3
 مثانية ( –ستة  –مخسة  –) ثالثة  ة . ( بلغ عدد والة مصر يف عصر اخللفاء الراشدين ................. وال 4
 عقبة بن نافع ( –زيز بن مروان عبد الع –عبد اهلل بن سعد  –طاهر  ) عبد اهلل بن  ( أشهر والة مصر يف العصر األموي .............. .  5
 املأمون ( –املستنصر  –الواثق  –) املعتصم  ...( اعتمدت الدولة العباسية على األتراك بداية من عهد اخلليفة ..... 6
  (يزيد بن عبد اهلل –بايكباك  –إيتاخ  –) أشناس  ......( كان أول القادة األتراك الذين تولوا حكم مصر يف العصر العباسي . 7
 نوخي (أسامة بن زيد الت –أشناس  –هـ . ) عمرو بن العاص 96.. عام ( قام أمحد بن طولون بإصالح مقياس النيل الذي أقامه والي مصر .... 8
 بايكباك ( –ن سليمان بالربيع  –كنده إسحاق بن  –) حممد بن سليمان   ( انتصر مخارويه على ...... والي اجلزيرة الفراتية واملوصل .  9

 الشافعي ( –حممد بن عبد اهلل  –بكار بين قتيبة  –) الربيع بن سليمان   ( أشهر قضاة الدولة الطولونية .................. .  10
 هلل بن طغج (عبيد ا –أنوجور  –جيش  –) أبو موسى بن هارون   ( بعد وفاة اإلخشيد توىل كافور الوصاية على .............. 11
 ست ( –مخس  –أربع  –قبل دخول جوهر مصر . ) ثالث  ( بلغ عدد احلمالت الفاطمية على مصر ..................... محالت 12
 م بأمر اهلل (احلاك –العزيز باهلل  –املعز لدين اهلل  –) القائم بأمر اهلل  ( أرسل اخلليفة الفاطمي ........ القائد حبش بن أمحد لضم مصر .  13
 (  9  –  7  –  5  –  3 ملدة ........... سنوات . ) ( حكم جوهر الصقلي مصر نائبًا عن اخللفية الفاطمي املعز لدين اهلل 14
 مطة واهتم بالشام وحارب البيزنطيني يف حلب .( جنح اخلليفة الفاطمي ......................... يف هزمية القرا 15

 العزيز باهلل ( –بأمر اهلل  احلاكم –املعز لدين اهلل  –) املنتصر باهلل 
 املستعلي ( –املعتمد  –العاضد  –) املستنصر   ( أخر اخللفاء الفاطميني يف مصر ................. .   16
 قلعة اجلبل ( –دار املختار  –ار احلكمة د –كتبة دار العلم . ) املدرسة الصالحية ( من املؤسسات العلمية يف عصر الفاطميني ..... اليت تفرعت منها م 17
 (املعزية  –العزيزية  –القاهرية  –) احلاكمية   ( بادر جوهر بسك دنانري جديدة أطلق عليها الدنانري ......... 18
 طرابلس ( –مملكة بيت املقدس  –أنطاكية  –) الرها    ( أول إمارة اسرتدها املسلمني ................ .   19
 ( 626 – 615 – 589 – 588)  .   د الكامل مع إمرباطور أملانيا معاهدة يافا عام .......... هـ( عق 20
 قربص ( –ا ميالن  حيف –دن الشام يف عصر املماليك . ) البندقية م( من املدن اإليطالية ................. اليت تبادلت التجارة مع  21
 طرابلس ( –بيت املقدس  –أنطاكية  –) الرها  غول . ...... بعد حتالفها مع امل.... بيربس على إمارة .........( استوىل 22
 فريدريك ( –ليو الثالث  –أبغا  –.) جانوس  ... ملك قربصعهد األشرف برسباي يف هزمية ..( جنح اجليش املصري يف  23
          (اإلمام مالك –ابن سناء امللك  –ابن حجر العسقالني  –خلدون ) عبد الرمحن بن  ( من أشهر علماء احلديث يف العصر اململوكي ............ 24

  2س  ( ضع عالمة :  ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة ) أمام العبارة غري الصحيحة ، م )ع ذكر السبب : 
 ( )   طاب . اخل بداية من عهد عمر بن( فكر املسلمون يف نشر اإلسالم يف مصر  1

 ( )   لعريش . ايف مصر اشتبك فيه عمرو بن العاص مع الروم كان يف ( أول موضع  2

 ( )      ( كان دخول عمرو بن العاص اإلسكندرية سهاًل . 3

 ( )        ( تعددت دوافع املسلمني لفتح مصر . 4

 ( )    مو  احلجاج بن يوسف الثقفي . ( أشهر والة مصر يف العصر األ 5

 ( )  ن حكم الرومان ملصر .ة اليت تصل النيل بالبحر األمحر خبليج أغسطس زم( ُعرفت القنا 6

 ( )        ( يرجع أصل أمحد بن طولون إىل الفرس . 7
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 ( )  رخاء وسعة .  ( اهتم أمحد بن طولون بالنواحي االقتصادية لكي يعيش الشعب يف 8

 ( )      ( ُيعد مسجد أمحد بن طولون ثاني املساجد مبصر . 9

 ( )      ( متيزت الدولة اإلخشيدية باستقرار األمن .  10

 ( )   لفاطمية . ( ُتعد محلة جوهر الصقلي األوىل من نوعها لضم مصر للخالفة ا 11

 ( )    م . ( أصبحت مصر دارًا للخالفة الفاطمية بعد قدوم اخلليفة القائ 12

 ( )     . حلة القوة يف الدولة الفاطمية( ُيعد عهد املعز لدين اهلل مر 13

 ( )      .( اتسمت معاملة الفاطميني للفالح املصر  بالتسامح والرعاية  14

 ( )      ( وفد على مصر أجناس جديدة جاءت مع الفاطميني . 15

 ( )     مصر مبسجد أمحد بن طولون .  ( ُبين أول حمراب يف 16

 ( )      لعباسية على أكتاف األتراك . ( قامت الدولة ا 17

 ( )  لة األيوبية . ( اضطربت األوضاع السياسية يف الشرق اإلسالمي قبل قيام الدو 18

 ( )     األوىل يف حتقيق أهدافها .  ( جنحت احلملة الصليبية 19

 ( )     لثة . احلملة الصليبية الثا ( حقق صلح الرملة أهداف 20

 ( )     دسة حتقيق أهدافها املرجوة .استطاعت احلملة الصليبية السا(  21

 ( )      ( أدخل املماليك نظام اإلقطاع احلربي إىل مصر .  22

 ( )    وون . م على يد املنصور بن قال( انتهى الوجود الصلييب يف بالد الشا 23

 ( )   غول . سلمني وامل( ُتعد معركة مرج الصفر من املعارك الفاصلة بني امل 24

 ( )      معمارية يف عصر املماليك .  ( شهدت مصر نهضة 25
 

  اكتب ما تشري إليه كل عبارة مما يأتي:  3س  : 
  . الطولونيني ( عملة مت إصدارها يف عهد 3ني النيل والبحر األمحر .( قناة  أعاد حفرها عمرو بن العاص ب 2 ( أول املساجد يف إفريقيا . 1
 ك فرغانة .( لقب ُأطلق على ملك ملو 6ملعاجلة املرضى جمانًا . ( أنشأها أمحد بن طولون 5( ثالث اجلوامع الكربى مبصر اإلسالمية .  4
 التاسع . ( معركة أسر فيها لويس 9ني الكامل وفريدريك الثاني .( معاهدة عقدت ب 8 ( أوىل اإلمارات اليت استوىل عليها الصليبيني . 7

 .( مماليك السلطان قالوون ومقرهم أبراج قلعة اجلبل  11 ( مماليك السلطان جنم الدين أيوب ومقرهم قلعة جزيرة الروضة . 10
 د طردهم من الشام .( جزيرة اختذها الصليبيني مركزًا لإلغارة على السواحل العربية بع 12
 لقادة مقابل خدمات إقطاعية ومدنية . اعلى كبار ( نظام أدخله األيوبيني إىل مصر يقوم على توزيع األراضي  13

 

  ملن تنسب األعمال اآلتية :  4س  : 
    ( قدم معلومات تؤكد أهمية فتح مصر يف مؤمتر اجلابية . 1

     ( صعد أسوار حصن بابليون يف فتح املسلمني ملصر . 2 

       ( أنشأ مدينة القطائع . 3

  . ( توىل والية مصر بعد وفاة بايكباك 4

     ( قام بتزويج ابنته قطر الندى من اخلليفة العباسي . 5 

 ( جنح يف إسقاط الدولة الطولونية . 6

 خلليفة املقتدر .ا( استطاع التصد  هلجوم األعراب على قافلة كان بها جارية ألم  7

   ( توىل تربية أبناء حممد بن طغج اإلخشيد . 8 

      طم .( شيد مسجد الفقاعي على سفح املق 9

 ( قاد احلملة الفاطمية األوىل على مصر . 10
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     ( ضم مصر للدولة الفاطمية وأسس اجلامع األزهر . 11 

 ( أنشأ قصر الذهب وجامع القرافة بالقاهرة . 12

   ه .( توىل اخلالفة بعد والده العزيز ومتيز بغرابة أطوار شخصيت 13 

 املستنصر باهلل . ( تدخلت يف تعيني الوزراء وعزهلم يف عهد 14

   ( تدخلت يف شئون الدولة لصغر سن احلاكم بأمر اهلل . 15

 ( استعان بعمور  ملك بيت املقدس يف صراعه على كر  الوزارة . 16

  رق اإلسالمي .   ( جنح يف إثارة محاس شعوب أوروبا لشن محالت صليبية على الش 17 

 هـ . 539( اسرتد إمارة الرها عام  18

  جتاه الصليبيني . ع سياسة استفزازية جعلت صالح الدين يتخذ قرارات حامسة( أتب 19 

 ( أبدى تساهاًل مع الصليبيني يف احلملة الصليبية اخلامسة . 20

   ( استعان باخلوارزميني يف صراعه مع الكامل األيوبي . 21

 ( اسرتد بيت املقدس للمرة الثانية من الصليبيني . 22 

     ليبية السابعة .( قاد احلملة الص 23 

  ( قاد املصريني ومتكن من هزمية لويس التاسع . 24  

       ( اسرتد إمارة أنطاكية . 25

 ( قاد املغول يف معركة عني جالوت . 26 

 م .  1285هـ /  684( استوىل على حصن املرقب عام  27

  ماذا كان حيدث إذا .... :  5س  : 
          .بني املقوقس وعمرو بن العاص  ( وافق هرقل على الصلح الذ  عقد 1

 ( انتصر عامل اجلزيرة الفراتية واملوصل على مخارويه . 2 

  ( مل يستطيع حممد بن طغج التصد  هلجمات الفاطميني على مصر . 3

 . (مل يتسلط الوزراء على احلكم بداية من عهد املستعلي الفاطمي 4 

                       انزكرت .            ( انتصر اإلمرباطور البيزنطي يف معركة م 5

 ( مل ارق أرناط اهلدنة بني صالح الدين والصليبيني . 6 

          ( انتصر الصليبيون يف احلملة الصليبية اخلامسة .             7

 انتصر املغول يف عني جالوت .  (8 

 ( مل ينتصر اجليش املصر  على ملك قربص جانوس . 9
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 ل :الدرس االو
 
  

 

 

 
 
 
 

 : الدين االسالمى 
 

 : المي فقد استخلفه اهلل علي األرضــاإلنسان له قيمة كبرية فى الدين اإلسينظر الدين االسالمى اىل  -

 ة ملـــــاذا ؟ــارة اإلسالميــاحلض {سـيـأســت}الم اثر علي قيام ــلإلس

 اــهم ها الديني من منبعينـاســة أســاستمدت الحضارة اإلسالمي : 
 سنــة وســرية النيب  -2كـتـاب اهلل )القران الكريــم (              -1   

 ة ـــر والثقافــالم الفكــم اإلســارة من تعاليــتشربت احلض. 
 

 : الشعوب االسالمية 
 
 (من الصين شرقا إلي األندلس  وصلت حدود الدولة اإلسالمية )في أقصي اتساع لها

 . والمحيط األطلنطي غربا
 :نتج عن ذلك  -

 . أصبحت الدولة اإلسالمية تضم شعوبا متعددة لكل منها تراثه العلمي والفكر  -1

شعوب خمتلفة      -2   -  فارسية   -  ) عربية   ، تشكلت حضارة متعددة الطاقات واخلربات فهي حضارة من نتاج 

 . وغريها ( هندية  - يونانية   -  رومانية  -  تركية
 .ناء الشعوب اإلسالمية املختلفة يف العلوم التقلية والعقلية نبغ الكثري من أب -3

 

 : االنفتاح على االخريني 
 
  ؟ دللالحضارة اإلسالمية كانت تعمل علي االنفتاح علي حضارات اآلخرين واالستفادة منها 
        ـة فى ـة الرتمجـ ـ ـر األمو    تعد حرك ـ ـى     العص ـ ـر العباسي و ازدهرت ف يف ح اكرب دليل هذا االنفتا العص

 مكتفية برتاثها وثقافتها كاليونانية و الرومانية ترفض األنفتاح كانت بعض حضارت العامل  الوقت الذ 

             مل يدمروا العرب ما وجدوه من حضـــارات بل اســـتفادوا منها واخذوا ما يتفق مع قيمهم وعقائدهم و ثوابت 

 . دينهم
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 ؟؟  ةـيـئص احلضارة اإلسالمتعددت خصاســؤال : دلل على صحــة العبـارة اآلتية 
 الــعـالميـــة: -1

ة األفق ال ترتبط مبكان وال جنس بشر ،بل انتشرت يف مجيع أحناء العامل ــاحلضارة اإلسالمية حضارة واسع

 . راء العاملــأم امللوك و إلي( من خالل إرسال الرسائل ول اهلل)ـوأكده رس وهذا ما أكده القران الكريم
  الوسـطــية: -2

ة ــفهي متثل وسطي وبني علوم الدين وعلوم الدنيا ة جتمع بني اجلانب املاد  و الروحيـــاحلضارة اإلسالمي

 ة.ـــالم الصحيحـــاإلس

 األخالقيــة: -3
ي احلياة و السلوك الشخصي والنظام ــتنظم كل مناح و السنة ة مستمدة من القران وـــارة اإلسالميــاحلض

 . ريهاــي وغـــاد  والثقافــاسي واالقتصــالسي
 الواقعيــة: -4

ة املشكالت بطريقة عملية،ويظهر ذلك يف علوم الفقه واجتهاد العلماء ـة تسعي ملواجهــاحلضارة اإلسالمي

 . ةــات الناس اليوميــاجـوح الت يف اجملتمعـكــة املشــملواجه

 التنــــوع :  -5
 فتها،وذلك فهي حتقيق التعايش مع االخرين دون اقصاء او تهميش.احلضارة اإلسالمية متنوعة يف اعراقها وثقا

 الشمــول:  -6

 احلضارة اإلسالمية تشمل كل نواحي احلياة وجماالتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية والفنية.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخالفة : -1
 مفهومها : -

ة ــوحدة األم ن وـواألم االجتماعي الذى تتحقق فيه العدالةور املسلمني مجعيا إلجياد املناخ ـألم ـةرئاسة عام

 . رعــم الشـا لتعاليـا وفقــرادهــح إفـالــة مصــرعاي و
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 نشأتها : -

ر شورى من يلى احلكم من بعده،بل ترك األم دون أن يرتك نصا صرحيا ينص على نشأت بعد وفاة النيب 

 . بني املسلمني

 
 
 
 

 قـة عن طريـورى و البيعـعلى أساس مبدأ الشمت أختيار اخلليفة  : اخللفاء الراشدين فى عصر : 

 ) اتار اصحاب الشورى واصحاب  االختيار ) اهل احلل والعقد 

 . او يعينه ) يرشحه ( اخلليفة الذى  قبلة 

  : تغري نظام  تولية احلكم من نظام االنتخاب اىل نظام ملكى وراثىفى العصر االموى والعباسى  : 

 
 

 ة الدولة فى الداخل واخلارج   ـمحاي-3       فظ الدين             ح -1
 . هــام الدولة بنفســاشرة مهــمب -4      تعني الوالة                  -2 

 

 

 قامت على املشاركة والرمحة وقبول النصيحة واالهتمام بأحوال البالد والعباد -

 )اهل احلل والعقد(وهم من العلماء،والفقهاء ورىكان يستعني احلكام فى إدارة الدولة بأهل الش -

 (( ةــواحلكم  الرأى و والعلم العدالة)) تتوافر فيهم عدة شروط هى:   -

 
 

  دلل(تميز معظم خلفاء الدولة اإلسالمية بالعديد من السمات( 
 ، كان الرسول حريصا على املشاركة مع اصحابة فى بناء املسجد و حفر اخلندق

 . فأسس بذلك منهجا اتبــعه معظم اخللفاء من بعده                            

 كان اخلليفة املعتصم منوذجا للحرص على األهتمام بالرعية دليل ذلك ؟؟ 

 عندما غــزا جيش الروم منطقة الثغور و مت سبى ) أسر ( كثري من املسلمات مسع بأستغاثة إمراة  -

وامعتصماه فأستجاب هلا دفعا آلعتداء الروم و نصرة ألستغاثة املرأة                                         ت فـى أسـر الـروم و قالت :: و قع -

 . و حفظا لنساء املسلمني

  أرسل ملك الفرس سفريا إىل عمر بن اخلطاب فلما دخل املدينة سأل أهلها أين ملككم ؟؟

 فأجابـوه : ليس لدينا ملك بل لنا أمري . فذهب السفري فى طلب عمر رأه نائما فى الشمس على األرض فوق      -

 الرمل فلما رأه على هذه احلالة وقع اخلشوع فى قلبه و قال رجل تهابه مجيع امللوك و تكون هذه حاله    -

 هــذا الرجلو لكنك )) حكمت فعدلت فأمنت فنمت فسلمت يا عمر (( لذا أســلم    -

 الوزارة :   -2
 لكنــة مل يعرف لفظا  عرف هــذا املنصب منذ عصر النبى  -

 يستعني فى تصريف أمـور الدولة و قضاء مصاحل الناس و حوائجهم بأصحابـة و كان أكثر  كان الرسول  -

 اختيــار الخليفــة

 الميةات معظم حكام الدولة االسمس -

 

 مهام الخليفة :

 العالقة بين الخليفة والشع  
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 طاب (( عمر بن اخل  -ما يستعني بهمــا )) أبا بكر الصديق   

 فى عهد الدولة العباسية ؟ نصبا رمسيــامب تفسر :ـ  أصبـحت الوزارة م

 النظام السياسى و اإلدارى للفرسألتســاع رقعة الدولة اإلســالمية و تأثر العباسيني ب 

 ةــانـمألا -4  ة        ــاحلكم -3رب        ــلصا -2ة        ـالعف -1     :معايري اختيار الوزير
 

 االمارة :  -3
 ولـ ر الرسـ عندما هاج  ـ    ولة اإلسالمية،وظهرت احلاجملدينة وضع نظاما إداريا للدإلي ا ـ عانة االست إلية ـ

 يت دخلت نة فأناب عماال علي القبائل وعلي املدن الالم خارج املديـشر اإلسـتـبالوالة علي البلدان منذ أن ان

 ع الزكاةــمج ة والــني يف الصــة املسلمــامــوا بإمــالم ليقومــيف اإلس . 

 
 
 ام وتقليد القضاة واحلكامـالنظر يف األحك -4             هــيـظ علـافـحـن والــديـة الــأيــمح -1  

  وشـــيـجــري الــدبــي تـــر فــظــالن -5             جباية اخلراج ومجع الصدقات وتوزيعها -2  

 إقامة احلدود يف حق اهلل وحقوق االفراد -3  

 
 

 أسلوب احملاسبة واملسألة للوالة,حيث: أستخدم عمر بن اخلطاب  

 بعدها ه املالية قبل توليتة الوالية وـــيطلب من الوالي تقديم ذمت 

 اسـنـها من الـلوا عليـا اليت حيصــم علي اهلدايــان حياسبهــك 

 مـا منهــرفض اهلدايـي م وــان يراقبهـك 

 يف مجع ثروة أو تنميتها  ل نفوذهموفا من استغالـــكان عمر بن اخلطاب حياسب الوالة خ  
 

 ين :الدواو -4
 ع اخلليفة عمر بن اخلطاب نظاما للدواوينـة وضــالدولة اإلسالمي يفة اإلدارية ــاستكماال للمنظوم   

 يـــالعباس وى وــوقد تعددت فى العصر األم ىــالـرنا احلــوزارة فى عصـالــه بــوان شبيــفالدي 

 ؟ الدواوين سر :ـ نشـــأةمب تف

 والةـــال و الــــمـال العــمــة أعـــــراقبــى مـة إلــاجـحـال -1

 هرادـــفأة التفاصيل اخلاصة بـمعرف م اجليش وــة لتنظيـاحلاج -2

 من جرا الفتوحات اإلسالميــةوال املتدفقة على الدولة ـكثرة األم -3

 اـــظيمهـىل تنة إـــاجــــحـدولة والــــه الــــعـاع رقـــسـات-4

  تنوعت الدواوين التى أنشئت فى العصور اإلسالمية املختلفة حبسب االحتياج إليها ابتداء بعصر اخللفاء
 . انتهاء بعصر الدولة املستقلة الراشدين و

 
 
 
 
 

 ملحوظة
مللك بن افى عهد األمويني قام عبد  

 . مـروان بتعريب الدواوين

 مهام الوالى  :

 محاسبة الوالة  :
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 اخلليفة عمر بن اخلطاب         أنشاه:   و العطــاءأ اجلند ديوان -1

      واتبهم ومواعيدهارحتديد  -2   إحصاء اجلند   -1ة          مهمت

 باخلليفة عمر بن اخلطا :              أنشاه:  ديوان اخلراج -2

 وفى املغرب لدولة فى املشرقيتواىل تنظيم اخلراج فى أقاليم ا:ـ   مهتمة 

ديوان الربيد  -3

 واالتصاالت

  ربيدالت الــتامني طرق و مواص             مهتمة

 ولة.مات واألخبار من مكان ألخر فى الدالعمل على ضمان نقل املعلو                  

خلليفة إىل ا من من الواليات إىل اخلليفة أو اإلشراف على الرسائل الواردة         مهتمة نشاءديوان الرسائل واإل -4

  عمالة فى األمصار

  معاوية أبى سفيانأنشــأه                 خلامتديوان ا -5

 التعديل مع منعا للتزوير وم الرسائل بالشــخت                 تمةمه
 

 النظام القضائى :  -5
  يعـد النظام القضائى من أهــم الوظائف التابعـة للخالفـــة 

 ول ــة وكان رسـل القضاء مكانة كبرية فى الدولة اإلسالميـاحت األولم الدولة وقاضيها ـحاك 

 :مهمتـة 
 ة املستقاة من الكتاب والسنةــالشرعي لألحكـــامى اخلصومات والنزعات طبقا ف الفصل بني الناس

 . احلسبة وغريها األوقاف( و ) اسـة منها األحبــعلى عدة أنظم:  األشــراف  

 من شـروط توىل منصب القضاة:
 العلم بآيات األحكام -3      وغ                ـاإلسالم والعقل و البل -1

 القــالتحلى باألخ -4واس                       ـــــة حـــالمـــس -2

 حرص اخللفاء على إجياد قضاة متخصص ببعض وظائف اجملتمع مثال:
 أول من عينة اخلليفة املهد  العباسي.::  قاضى اجلند

 للفصل فى املنازعات بني أهل الدين الواحد.::  قاضى أهل الذمة

 ( تعدد هذا املنصب )ني بهاـيـواليات األندلس لكثرة املستعربفى  قضاة متخصص . 

 

 الشرطة :  -6
 اة ــالقبض على اجلنو  جمموعه من اجلند يعتمد عليهم اخلليفة أو الوالي فى حفظ األمن والنظام

 هـتأنـو طم تمــعة اجملــل سالمـواملفسدين مبا يكف

 

 يشرتط فى رجــل الشرطــة ان يكــون:
 زين .ل رــذا عق -3                      ا        ــارعــا بــاسيــسي -1

 ه ـوكـلــنزيها خلوقا فى س -4               إرادته يفشجاعا من دون خوف  -2

 . وذلك ألنه كثريا ما ينوب يف إدارة حكــم الوالية عن الوالــى فى حالة غيابــة عنها ألمر مــا

 نواع الدواوين :ا
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 واجبــات الشرطة فى اجملتمع اإلسالمى:
 ووالة األمصار ضد مناوئيهم فى الداخل محاية اخللفاء -1

 لةـى أداء عمــدة احملتسب فــمساع واق وــحفظ األس -2

 صاة واجملرمني تنفيذ األحكام الصادرة على أصحابها إقامة احلدود على الع -3

 تمع فى الداخلاظ على امن اجملــى احلفـدة اجليش ضد أعداء الدولة فـمساع -4
1-  

 الجيش والبحرية : -7
 : كان تكــوين الجيش فى اإلســــالم بهدف اوال : الجيش : 

 دود الدولة.ــمني حـــأت -2            اإلســالميـةوة ــنشر الدع -1

 شهــو قــائد اجليــ كان الرســول  بـدأ تكوينــة منذ قيام الدولة و:  فى عهد النبى 

 ا: عدة أجناد :ومنهمت تقسيم جيش املسلمني إىل:  فى عهد عمر بن اخلطاب
 ـــرد مصــنـج -4         راق  ـجند الع -2       نيــسجند قنر -3       ام     ـشـجند ال -1

 فى عهد الدولة األمـوية : 
 جند إفريقيه -2       ان            ــجند خراس -1زادت هذة األجناد حبسب اتساع الدولة فانشـأ:     

  جعل عبد امللك بن مروان التجنيد إجباريا 
 ى احلرف واملهن املختلفةسبب تقاعس كثري من املسلمني عن احلرب وانشغاهلم فب 

 ن االسلحــة:مفى العصر االســالمى و هناك نوعان  : تطورت األسلحـه
 الدروع - األقواس  - اح ــالرم  -  مثل السيوف  األسلحه اخلفيفة:

 احلارقةاملواد  - قيةالنار اإلغري - مثل املنجنيق  األسلحة الثقيلة:

 : ثانيًا : االسطول والبحرية االسالمية 
 لشامان واىل اــأبى سفي بنة ــن معاويمالمى بطلب ــسإلول اــاألسط أنش:  عثمان بن عفانعهد  يف

 : أشهر املعارك البحرية
  م649/ هـ28 :  ح قربصـتـة فـركـعـم -1
 ملتوسطوض البحر اـة فى حـكقوة حبرية هامني التى أظهرت املسلم م و655هـ/ 34  :وارىــمعركة ذات الص -2

 ه السفن ــصناع
 واألندلس قيةيفرأتونس ب م مبصر وفى الشام و674هـ/ 54فى جزيرة الروضة للسفن اهتم املسلمون بإنشاء دورا 

 :ففى لعبت مصر دورا عظيما فى بناء  السفن احلربية

 رج ــد خني فقية ضد الصلبـاملصر  فى حروب ولباألسط األيوبى م صالح الدينـاهت:  عهد الدولة االيوبية

 . نيد الشام وملنع وصول إمدادات الصليبواحل بالـول من مصر حلماية سـالدين لؤلؤ باألسط حسام  

 منذ بداية.ىل ما كانت علية أيام صالح الدين فإعملوا جاهدين على استعادة مكانة األسطول  :عهد املماليك
  طاطباشر على دور الصناعة فى الفسامل لقوى البحرية وذلك بإشرافهاهتم با : م الظاهر بيربسـحك

 . س مؤسس البحرية اململوكيةجزيرة الروضة و االسكندرية و دمياط ولذلك يعترب بيرب و
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وحدة  ن وجتماعي الذى تتحقق فيه العدالة واألمة ألمور املسلمني مجعيا إلجياد املناخ االـرئاسة عام ةــاخلالف

 رعح إفرادها وفقا لتعاليم الشــة مصالــرعاي ة وــاألم
 فى حفظ األمن والنظام م جمموعه من اجلند يعتمد عليهم اخلليفة أو الواىلــه ةــالشرط

 ـهتـأنــمـط و اجملتمعمبا يكفل سالمة  والقبض على اجلناة واملفسدين
 
 

 الدرس األول مراجعة
 

   
 : أكمل اجلدول التالي : 1س  

 .........  ...............( ديوان  1 

 ........  ( ديوان ................ 2

 ........  ( ديوان ................ 3

 ........  ( ديوان ................ 4
 ........  ( ديوان ................ 5
 ........  ( ديوان ................ 6

 ها .عيد( مهمته إحصاء اجلند وحتديد رواتبهم وموا 1
  املشرق واملغرب .( يتوىل تنظيم اخلراج يف أقاليم الدولة يف 2
 ر والتعديل .( أنشأ خلتم الرسائل بالشمع منعًا للتزوي 3
 ألخبار من مكان ألخر يف الدولة( مهمته العمل على ضمان نقل املعلومات وا 4
 ىل اخلليفة والعكس .إ( يشرف على الرسائل الواردة من الواليات  5
 .استحدث يف عهد اخلليفة العباسي املهدي (  6

 

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :  :  2س 
 العباسي الثاني ( –العباسي األول  –األمو   –( بدأت حركة الرتمجة يف العصر ......................... . ) اململوكي  1

 الطولونيني ( –األيوبيني  –األمويني  –د ............... . ) املماليك ( تغري نظام اخلالفة من الشورى إىل امللكي بداية من عه 2

 العباسي ( –األمو   –الراشدين  –) األيوبي  ( ظهر منصب الوزارة رمسيًا يف العصر ................. .  3

 معاوية بن أبي سفيان ( –قي عبد الرمحن الغاف –احلجاج بن يوسف  –......... .) عمرو بن العاص ( أشهر والة العراق .... 4

 املهد  ( –عثمان بن عفان  –عمر بن اخلطاب  –... أسلوب احملاسبة واملساءلة للوالة . ) أبو بكر الصديق ......( استخدم .. 5

 ن (الدواوي –الشرطة  –األسطول  –. استكمااًل للمنظومة اإلدارية يف الدولة اإلسالمية . ) اجليش ( أنشأ عمر بن اخلطاب . 6

 علي بن أبي طالب ( –عمر بن اخلطاب  –أبو بكر الصديق  –( كان ............ أول قاضي يف اإلسالم . ) الرسول ) ص (  7

 الوزارة ( –القضاء  –الشرطة  –( من ألقاب ................. العسس والطواف واملعونة والشحنة . ) الوالي  8
 

 ي ، مع ذكر السبب :  حدد صحة أو خطأ كل عبارة مما يأت:  3س 
 ( كانت احلضارة اإلسالمية منفتحة على اجملتمع .  2  ( اقتصر قيام احلضارة اإلسالمية على العنصر العربي .          1

 ( زادت األجناد يف العصر األمو  . 4    ( كان اختيار الوالة يتم باالنتخاب . 3

 اجملتمع .( حرص القضاة على إجياد قضاء متخصص ببعض وظائف  5

 من قام بكل عمل مما يأتي :  :  4س 
 ( أنشأ ديوان اخلامت .  2      ( أنشأ ديوان اجلند . 1

 ( تأليف كتاب " صبح األعشى "  4      ( تعريب الدواوين .  3

 ( استجاب الستغاثة امرأة مسلمة وحفظًا لنساء املسلمني ودفعًا العتداء الروم . 5. 

 ملنع وصول إمدادات للصليبيني أثناء حروب صالح الدين معهم . ( قاد األسطول املصر  6

 ( أنشأ نظام القضاء . 8  ( طلب من اخلليفة عثمان بن عفان إنشاء أسطول إسالمي . 7
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 مب تفسر :  :  5س 
  .( نشأة الدواوين يف الدولة اإلسالمية  2   ( تكوين اجليش يف الدولة اإلسالمية . 1

 الدولة العباسية . ( أصبحت الوزارة منصبًا رمسيًا يف عصر 4  مروان التجنيد إجبار  .( جعل عبد امللك بن  3

 ( استحداث اخلليفة العباسي املهد  ديوان النظر . 5 
 

 أثبت باألدلة التارخيية صحة كل عبارة مما يأتي :  :  6س 
       مية أسس متعددة .  ( للحضارة اإلسال 1

 اشدين .الختيار اخلليفة يف عصر اخللفاء الر( مل يكن هناك نظام واحد  2

 ( تعددت مهام اخلليفة .                                  3

 ( كان البد أن يتوافر عدة شروط يف القاضي . 4

    ( احتل النظام القضائي يف الدولة اإلسالمية مكانة كبرية .    5

 يام صالح الدين .كانت عليه أ ( عمل املماليك على استعادة مكانة األسطول على ما6

 

 ماذا كان حيدث إذا :  :  7س 
  ( أهمل املسلمون بناء األسطول احلربي . 1

 ( بقاء نظام الدواوين على وضعه القديم . 2
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 خصائص النظام األقتصادى فى الدولة اإلسالمية :

  الثبات واملرونة والتطور.اجلمع بني                   *نابع من القرآن والسنة.          

 رقابة الدولة وضمري الفرد.                  *ملادية والروحية  .        التوازن بني ا 

 .النظام املاىل للدوله االسالميه حد الكفاية املعيشية.                 االستثمار األمثل لكل  املوارد االقتصادية.  أهدافي :

 -وتطوره :  نشأته بيت املال         
 كان يرسل العمال جلمع الفيء والصدقات فقد أرسل عمرو بن العاص جلمع صدقات عمان.:  يف عهد الرسول .1

 .استمر احلال وكان حيفظ املال يف بيته : يف عهد أبو بكر الصديق .2

  ) مب تفسر ( أنشئ بيت مال املسلمني  يف عهد عمر بن اخلطاب : .3
 . عهده واخلريات      الوفريةبسبب الفتوحات العظيمة اليت متت يف

 .كان بيت املال إدارة مركزية يف عاصمة اخلالفة وإدارات فرعية يف الواليات  .4

 أيد صحــة العبارة   كـان يوجـد مبدأ الفصل بين السلطات منذ عهد عمر بن الخطاب ؟؟ -
  .( يف عمله عن الوالي والقاضي آمينا مستقاًل) جعل عمر بن اخلطاب لبيت املال  -1

 . فصل عمر بن اخلطاب بني اإلدارة السياسية واملالية تفاديًا للمشكالت -2

 عني عمار بن ياسر واليا علي الكوفة و عبد اهلل بن مسعود عاماًل لبيت املال" -3

 بيت املال فى العصر االموى والعباسى: 
 -: يف العصر األموي

 زادت موارد بيت املال وأشرفت الدولة عليها إشرافا كاماًل. 

 أمر عماله مبنع بيع األراضي اخلراجيه.,عمر بن عبد العزيز هيكله بيت املال  أعاد 

 زاد من اإلنفاق علي الرعية لتحقيق العدالة االجتماعية فزادت يف عهده أموال بيت املال.  

 -يف العصر العباسي :

 بلغت األمة غين ال وصف له يف مواردها    

 كل سنة (. قنطار يف 7500هارون الرشيد ) كان قيمه ما يدخل إلي بيت املال يف عهد   

 موارد بيت املال : 
 الـذكاه : 

 هي أحد أركان اإلسالم وفريضة حمكمه وهي مقدار معلوم من مال األغنياء يرد إلي الفقراء

 . (األنعام املاشيةزكاة السوائم )   -                     زكاة النقد) املال( . ـ       

 املعادن .الركاز وزكاة    -                        الزروع والثمار .زكاة  -
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  حددها اهلل تعاىل يف سورة " التوبة " وهم :  
 .المؤلفين قلوبهم  العاملين عليها .                       المساكين .      الفقراء .     
 . الخراجابن السبيل  في سبيل اهلل .             الغارمين .              في الرقاب .

 : الخراج 
 اصالت." " مقدارًا معينًا من املال أو احل يدفع كل عام بعد احلصاد مقدار من املال أو احملصول 

  : هماوالزراعية  يضان األرميفرض على نوعني األراضي اليت يفرض عليها اخلراج :- 

 بالقوة : أرض فتحها املسلمني- 
 رباتهم الزراعية خلاألرض ملكا للدولة لكن ترتك األرض يف يد أصحابها  تكون 

 أو نقدا. يزرعونها وينتفعون بها ويدفعون نصف ما تغله األرض عينا 

  صلحًا :أرض فتحها املسلمون- 
 0شرية واليت يدفع عنها أصحابها العشرتكون األرض ملكًا ألصحابها يتوارثونها وهي األراضي الع  

 راضي يف دفع اخلراج  ؟اوت الدولة اإلسالمية بني مجيع األس -و خطأ العبارة التالية : أ أثبت صحة 

 اضي يد أو ينقص تبعا الختالف جوده األرمل تساو  الدولة بني مجيع األراضي فقد كان اخلراج يز 

 ن األنهار أو اآلبار أو األمطار .موقيمه  احلاصالت وجوده احملصول ونظام الر  سواء كان  

 . الفقة وعلومهبالتامة  شرتط فيمن يتولي اخلراج املعرفة م معاوية بن أبي سفيان بفصل والية اخلراج عن الوالية كان يقا 

 : االراضى العشرية 
                   -وهى : زكاة علي أنه تهاشر غلُعؤخذ خراج وإمنا ييؤخذ منها  أرض ال هى  

 .عامل أصحابها معاملة املسلمنيوال حرب وي وهم عليها دون قتالأسلم أهلها  اليتاألرض  

 املسلمون.استصلحها اليت بور الوات أو املرض األ 

 وزعت علي الفاحتني بإذن احلاكم.ب يعرف هلا صاح الاليت جال عنها أصحابها أو اليت رض األ 

 لعشرية إلي أرض خراج .ال جيوز حتويل أرض اخلراج إلي أرض عشرية وال األرض ا 

 : العشور 
 ظــام اســالمى يطلــق علــى   ن   

 . ألرض (اشــر الصدقات أو زكــاة الركاز ) اخلارج من ع -2.                     ـوععشـر التجــارة و البيـ -1

الجزيي  : 
 قابل تمني عنهم ومتتعهم جبميع حرياتهم وهي هي مقدار من املال  يدفعه أهل الذمة مقابل دفاع املسل

 علي املسلمني.الزكاة  املفروضة 

 ذلك ؟ ... اثبت صحةاجلزية ليست من مستحدثات اإلسالم  

نت  وكال محايتهم من هجمات الفينيقيني أسيا الصغرى مقابسواحل سكان  فرضها اليونانيون على   

 . كموها اليت حضها الفرس والروم على الشعوب فر   القرن اخلامس قبل امليالد ب {وس ؤضريبة الر } تسمي
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 إلسالمية اجلزية علي غري املسلمني  ؟افرض الدولة  - - -: مب تفسر  

 مني ة والدفاع عنها  وإعفاء غري املسلكانت الدولة تفرض علي املسلمني  أداء اخلدمة العسكري 

 ضة علي املسلمني.اجلزية كانت بداًل ماليًا عن اخلدمة العسكرية املفرو 

 ح السالكان من يدفع اجلزية هم الرجال القادرون علي محل  

 و دخول الذمي اإلسالم.تسقط اجلزية عن الذمي إذ مل تستطيع الدولة محايتهم أ 

 احه اإلسالم جتاه أهل الذمة ؟مس ---ما الدليل علي : 

 اء. ا النساء واألطفال واملرضي والفقركانت ُتؤخذ اجلزية من الرجال القادرين فقط ويعفي منه 

ألمو       كانت دينارًا واحدًا ويف العصر ا ي عهد الرسولمقدار اجلزية  اتلف من حالة إلي أخر  فف 

 كانت أربعة دنانري.

 الغنائم : 
  حرب.يفومعداتهم وذلك بعد ا الدخول معهم  كل ما اغتنمه املسلمون من األعداء وأخذوه من أمواهلم 

  - -ال يدخل منها يف بيت املال إال اخلمس وكان كما يلي: 

 نيب.قطه أبو بكر بعد وفاة السهم للرسول )ص( وأزواجه وأس -

 بكر أيضا.    سهم لذ  القربى من بين هاشم وعبد املطلب وأسقطه أبو -

                                                  لسبيل  .                    سهم ألبناء ا -                               هم للمساكني س -                              سهم لليتامى.   -

 الفئ  : 
 ملسلمون من أموال بدون قتال. اهو ما أفاء اهلل به علي املسلمني دون قتال وما أخذه  

 وابن السبيل (. -اكني واملس -واليتامى  -ولذ  القربى  -الرسول ) -يوزع مخس أمخاس: 

) المكوس )الضرائ 

 ضريبة ثانوية تفرضها الدولة.  

   :أنواعها-  

 اخل بالد اإلسالم.دملسلمني إذا انتقلوا من بلد  إلي بلد اما يفرض غري  -:  وعشر التجارة عشور اجلمارك 

 ملعادن اخلمس.املعادن وما ارج من البحار ومقدار زكاة اك ---العامة للدولة: كواردات االمتال 

 .حلشرية (ااألموال اليت ال صاحب هلا ) وتسمي املواريمل و ---الرتكات اليت ال وارث هلا: 

 مصاريف بيت املال : 

 ال واجلند.نفقات اخلليفة والوالة والقضاة وموظفي الدولة والعم 

 .لي غري القادرين.اإلنفاق ع   -                                 جتهيز اجليوش ومعدات القتال 

 الطرق واجلسور. املصاحل العامة لبلدان املسلمني من إنشاء املساجد و 

 ن. جتماعية مثل املستشفيات والسجومصروفات املؤسسات اال 

 عائل له.  توزيع األرزاق للفقراء واليتامى واألرامل وكل من ال 
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 مراجعة الدرس الثاني

  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : 1س : 
عمر  –ان بن عفان عثم –عمر بن اخلطاب  –) أبو بكر الصديق   ( أنشئ بيت املال كديوان من الدواوين يف عهد ..........  1

 بن عبد العزيز (

 العباسي ( –األمو   –الراشد   –) النبو   ( بلغت األمة اإلسالمية أقصى فرتات الغين االقتصاد  يف العصر .......... 2

 ( 7 – 6 – 5 – 4)   ( أنواع مصارف الزكاة ................ .  3

 الشيوخ ( –الرجال القادرون  –األطفال  –ساء ) الن  ( اقتصرت اجلزية على ................. .   4

 املهد  ( –هارون الرشيد  –معاوية بن سفيان  –.... بفصل والية اخلراج عن والية الوالي .) عمر بن اخلطاب ( قام ........ 5

 وس (املك –الغنيمة  –الزكاة  –) اخلراج  ( كل موارد بيت املال رئيسية ما عدا ...................... .   6

 (  الفيء –املواريمل العشرية  –عشور التجارة  –.) عشور اجلمارك ارث هلا وال صاحب هلا اسم .( تطلق على الرتكات اليت ال و 7

   

  2س  ( ضع عالمة :  ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة ) أمام العبارة غري الصحيحة ، مع ذكر السبب ) يف احلالتني : 
 ( )                    فة .  الواليات حق منع انتقال األموال إىل عاصمة اخلال( كان للمسلمني يف  1

 ( )                      العزيز هيكلة بيت املال .  ( أعاد عمر بن عبد 2

 ( )       ( كان للخراج مقدارًا ثابتًا من املال .  3

 ( )      ( ميكن حتويل األراضي العشرية إىل أرض خراج .  4

 ( )      تفرض على كل أهل الذمة .  ( كانت اجلزية 5

 (  )      ( ال جيوز ألهل الذمة أخذ أموال من بيت املال .  6

  ما املقصود بكل من:  3س : 
 ( املواريمل العشرية . 5( املكوس .             4  ( اجلزية . 3 ( الزكاة   2 ( بيت املال . 1

 

  مب تفسر:  4س : 
 ( سقوط اجلزية عن كثري من أهل الذمة . 3         ( إنشاء بيت املال . 2  م باالقتصاد .( اهتمام اإلسال 1

 

  ما النتائج اليت ترتبت على :  5س : 
 ( توافر املوارد يف بيت املال . 2   ( سياسة عمر بن عبد العزيز املالية . 1

  أثبت باألدلة التارخيية صحة كل عبارة مما يأتي  :  6س : 
  ( كان هناك أراضي ال يفرض عليها اخلراج . 5             قتصاد اإلسالمي خصائص متعددة .( لال 1

 ( سبقت احلضارة اإلسالمية احلضارات احلديثة يف تطبيق مبدأ فصل السلطات . 2

 ( ليست اجلزية من مستحدثات اإلسالم . 6( تعددت مصارف الزكاة  .                                     3

 ( ظهر عدل اإلسالم ورمحته يف فرض اجلزية ومقداراها . 7             ( انقسمت األراضي اخلراجية إىل نوعني . 4

  ( حققت احلضارة اإلسالمية العدالة يف مجع اخلراج . 8



 

- 75 - 

 

 2017   تـاريـــــــخ

 

 الصف الثانى الثانوى

 01225526551لإلتصال :  واعداد :  أ/ إســالم هلـيلرؤية 

 
 
 

 الزراعي : 
 

  بالزراعةعلي االهتمام الدولة اإلسالمية  مظاهر حرص 
   الروضة جبزيرةمقياس النيل  وجمار  السيول مثل األنهارجمار  اجلسور وشيدت اجلسور علي  أقامت 

 ( املنورة باملدينةعلي واد  اخلنق  معاوية اخلليفة أقامهالذ   معاويةسد  

 القناطر واجلسور  وأقامواادخل املسلمون نظام زراعه املدرجات يف اجلبال وحفروا الرتع  األندلسيف  

 تنظم توزيع املياه  ألنهاما بني النهرين )دجله والفرات (تعرف باسم النواظم  العباسيون شبكه من قنوات الر  أقام 

 الفالحني بالضرائب وختفيض الضرائب اذا قل احملصول  إرهاقراعي اخللفاء عدم  

 اإلنتاج لزيادة اجليدةللر  واستخدام االمسده  جديدةابتكار طرق و  جديدةحماصيل  إدخال 

  الزراعيةاملدارس  شئواوأن الزراعية الدورةاستخدموا  

 الزيتون(—قص  السكر—التفاح–النخيل —الكروم–)الحنطي  : من اهم المحاصيل الزراعيي
   االندلسيه )البن العوام  الفالحةكتاب    مثل الزراعيةالعرب برعوا يف تصنيف الكتب اليت تهتم بالعلوم

 . البن وحشيه الفالحةالسادس اهلجر  كتاب وهو أول من أشار الي نظام الر  بالتنقيط يف القرن  االشبيلي (

 الصناعي : 
          عمر بن اخلطاب بالتصـــنيع احلربي     اخلليفة  وأهتمكان اخلباب بن االرّت حدادا وكان )عثمان بن طلحه (خياطا

 والعباسي اخرتع املهندسون املسلمون احملركات لرفع املياه   األمو واهتم عثمان بصناعه السفن يف العصرين 

  احملتسب  إمامحرفيه )نقابه(امني هلا يتولي متثيلها  ائفةطكان لكل 

 :أهم الصناعات 
 يف مصر وفارس لكتانيةا            يف فارس والعراق والشام  احلريرية   الغزل والنسيج

  العباسية الدولةصر ععرف املسلمون صناعه الورق عن طريق الصني يف  صناعه الورق

 درجييا حمل ورق الربد ت عه يف خراسان وحلأمر هارون الرشيد باقامه مصان

تكفيت )تطعيم (املعادن  صناعه والفضةوصناعه الذهب  احلديديةالصناعات  املعدنيةالصناعات 

وعات  املوصل من أمثله تلك املصنيف خاصة الفضةومنها الربونز والنحاس بالذهب أو 

 )القناديل والشمعدنات(

 ىاحللومثل  أخر بالسكر صناعات  معامل لتكرير السكر وارتبطت أولأقام املسلمون  الغذائيةالصناعات 

 لزينه لوالقنيات  األوانيزجاج  أمثلتهمن اليت نبغ املسلمون فيها و الكيماويةأدق الصناعات  الزجاجيةالصناعات 

 (  وصور يف الشام الالذقيةمصر صناعه السفن )االسكندريه ودمياط والفسطاط يف اخلشبيةالصناعات 

 ل ت والشرفات وصنع اثاث املنازصناعه االرابيسك واستخدمت يف صناعه املشربيا
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  التجاره: 
 االسالميي ؟ الدولةفي  التجارةازدهار  : بما تفسر

 والفنادق تشييد املسلمني اخلانات   -      ع وجود شبكه مواصالت واسعه  لتسّهل حركه سري البضائع والسل

 ايريها واحلرص علي ضبط مع ألعملهلفاء بسك اهتمام اخل  احل من قرصنه اللصوصالسو ةبناء األساطيل حلماي

   اإلسالميف انتشار  التجارةأثر :- 
  يف ما وراء  الصحراء الكرب   اإلسالمساهمت يف نشر 

  اإلسالمنشر  فى وأمانتهمساهم التجار املسلمني حبسن تعاملهم وأدبهم  

  مقديشو (—ممبسه—منها )كلوه إفريقيايف شرقي  إسالميهظهرت مراكز 

  ند والصني وجزر سولو )الفلبني (مثل )اهل األطرافازدهرت اجلاليات االسالميه يف كثري من 

 االسالميي ( الدولةفي  بالتجارة)االهتمام  :  ما النتائج المترتبي علي
 .ذلك  بعدأوروبا  عرفتها عنهم اليت والتجارية املاليةابتكار املسلمون الكثري من النظم  

 .الناس  بأخالق واملعرفة احلياةبشؤون  واخلربة املالية الثروةاستفادوا كثريا عن  

 الحياه االجتماعيي : 
   االسالميه الدولةطبقات اجملتمع يف:  

ر الدواوين وكبا وأصحابلوزراء امن  الدولةوتضم اخللفاء والسالطني وكبار رجال  العليا الطبقة

 . قاده اجلند

وكان  دينهم أموريرجعون للعلماء يف  وكبار التجار كان الناس واألدباءتضم العلماء  اخلاصة الطبقة

 . كبري أدبينفوذ  لألدباء

 . اعيةالصنهم من أصحاب املالك والتجار ورؤساء احلرف  الوسطي الطبقة

 . تمعمد  رقي اجمل الطبقةاتساع هذه أساسيه يف اجملتمع  ويقاس ب ركيزةكانوا ميثلون 

 . البسيطةر وأهل احلرف وصغار التجا الفالحةمن أهل  أالمهميثلون سواد  العامة ةالطبق

 .رين والشطار واخلدم من عرفوا يف العصر العباسي بالعيّا إليهميضاف 

 .غريهم والرببر والروم و واألكراد واألتراك هم املسلمون من غري العرب مثل الفرس -: املوالي

 .العرب واملوالي  عنصرين هما إلياالسالميه  ولةالدانقسمت عناصر السكان يف  

 . اللون الدين أو اجلنس أو أساسالطبقات علي  التمييز بنيقائما علي  اإلسالممل يكن النظام الطبقي  يف  

 مكاني المراه ودورها فى المجتمع االسالمى : 
 :السياسي واحلزبي   

  الثانية العقبةشاركت يف بيعه  

 . لريموك وا الردةمن غزوه احد وخيرب وحروب  بدايةشاركت يف القتال  

 : الدعوي والعلمي 

   أمنت برسول اهلل . امرأةأول  خدجية السيدة 
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 .برعت يف علوم الفقه واحلديمل عائشة  السيدة 

 .وحب العلم  والبالغة صاحةبالفأم البنني زوجه اخلليفه الوليد بن عبد امللك اشتهرت  

 الدور االجتماعي : 

 اء م وخصصته للنس/284سنه  البغداديةباط ررباطا يسمي  أنشأته السلطان الظاهر بيربس ابن خاتون با  

 واألراملكان مأو  للنساء املطلقات  وأيضا

 .األندلس  إليوصل عندما املسلمني يف بغداد ذاع صيته  أشهر املوسيقينيكان زرياب من  

 
 

 الدرس الثالث مراجعة
 

    صية املناسبة:: أكمل اجلدول التالي بالشخ 1س 
 ( أول امرأة آمنت بالرسول ) ص ( .  1

 ت بالفصاحة والبالغة .( زوجة اخلليفة الوليد بن عبد امللك واشتهر 2

 ( زوجة اخلليفة العباسي املهد  . 3

 ( زوجة هارون الرشيد وكان هلا دور سياسي . 4

 صاحل جنم الدين أيوب .( أدارت الدولة األيوبية بعد وفاة زوجها ال 5

 يف بغداد . ( زوجة السلطان ملكشاه وأنشأت مدرسة بامسها 6

 ( أم اخلليفة الناصر لدين اهلل . 7

 أيوب . ( بنت السلطان العادل سيف الدين أبو بكر بن 8

 ( ابنة السلطان الظاهر بيربس .    9

....................  .... 

....................  .... 

....................  .... 

....................  .... 

....................  .... 

.................... .... 

....................  .... 

....................  .... 

....................   ....

....................   .... 

 

  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :  :  2س 
 الفسطاط ( –دمشق  –املدينة  –ن ؟أبي سفيان سد واد  اخلنق يف .............. . ) مكة ( أقام معاوية ب 1

 بغداد ( –األندلس  –شبه اجلزيرة العربية  –( أدخل املسلمون نظام زراعة مدرجات اجلبال يف ................. . ) مصر  2

 ابن هانئ األندلسي ( –عبد الرمحن األمو   –ابن رشد  –شبيلي ) ابن العوام األلفالحة األندلسية " العالمة  ( صاحب كتاب " ا 3

 مزارعًا ( –تاجرًا  –خياطًا  –) حدادًا    ( عمل الصحابي اخلباب بن األرت ................. .  4

 العريف ( –اخلازن  –القاضي  –( كانت كل طائفة حرفية أمني يسمى أحيانًا بـ .............. . ) احملتسب  5

 الوندال ( –البيزنطيني  –النورمان  –( سك ملوك صقلية .............. عمالت ونقود على أحد وجهيها آية قرآنية . ) الفرجنة  6

 الرياضيات ( –الطب  –البالغة  –) احلديمل  ( كانت السيدة ُستيتة البغدادية عاملة يف ............... .  7

 تركان أخناتون ( –عائشة بنت أمحد  –أم هانئ اهلرونية  –) فاطمة بنت سعد  ... لم( من أشهر نساء األندلس املهتمني بالع 8

 

  3س  ( ضع عالمة :  ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة ) أمام العبارة غري الصحيحة ، مع ذكر السبب ) يف احلالتني : 
 (  )    ( وضع املسلمون منهجًا علميًا للزراعة يستند إىل ثالث عناصر .  1

 ( )                  ( حرص اخللفاء العباسيون على العناية بالفالح ورعايته . 2

 (           )      ( أقام البيزنطيني أول معامل لتكرير السكر . 3
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 ( )    اسي .عن الصينيني يف العصر العب( عرف املسلمون صناعة الورق  4

 (  )      لتجارة .( طبقت الدولة اإلسالمية نظام االحتكار يف ا 5

 ( )      ( تتمثل طبقة اخلاصة يف كبار التجار والعلماء 6

   ( )    نظيم الر  . ( أقام األمويني شبكة قنوات يف بالد ما بني النهرين لت 7

  مب تفسر :  4س : 
 يع عناصره .باالندماج بني مج ( متيز اجملتمع اإلسالمي 2                          ( ازدهار التجارة يف العصر اإلسالمي . 1

 

  ما النتائج اليت ترتبت على:  5س  : 
  العصر اإلسالمي .( ازدهار التجارة يف 2                                                           ( اهتمام الدولة اإلسالمية بالزراعة . 1
 احلضارة اجتماعيًا .ب( تواصل الغرب  4          بحر املتوسط .( تنقل األوروبيني بني املدن اإلسالمية على سواحل ال 3

  

  اثبت باألدلة التارخيية صحة كل عبارة مما يأتي:  6س  : 
 ( اهتمت الدولة اإلسالمية بالنهوض بالزراعة .  1

 ( كان اخللفاء العباسيني يهتمون بالفالحني .  2

                       ( اهتمت الدولة اإلسالمية باحلرفيني والصناع . 3

 ( ساهم التجار يف نشر اإلسالم يف إفريقيا .    4

    ( تأثرت أوروبا باملسلمني اقتصاديًا . 5

 ( تعددت طبقات اجملتمع اإلسالمي .6

       ( كان للمرأة دور سياسي وعسكر  يف احلضارة اإلسالمية . 7

 ( تعدد أشكال العمل االجتماعي للمرأة اإلسالمية .8
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 ه العلمييالحيا : 

 بايد باالدلة التارخيية على االهتمام بالعلماء ؟
   كرميه  معيشةشهريه توفر هلم  بالعلماء رواتتقاضي 

  واصص هلم من أوقافها رواتب والبيمارستانكانوا يعينون يف املدارس ودور احلديمل 

  والصالةختصيص أماكن يف دور العلم للسكن بها أو السرتاحتهم ما بني الدروس  

  ذهبا  للعربيةوزن الكتاب املرتجم   كان املأمون يعطي 

  العلماء  م لسهاأن يضم جم ان حيرصواملأمون   معاويةتوقري العلماء واحرتامهم واحلرص علي أخذ مشورتهم فكان 

 املؤسسات العلميه : 

 المسجد: أوال  

 مه والفقه ومذاهبه للمسجد دور علمي رائد حيمل تدرس فيه علوم القرأن وتفسريه واحلديمل وعلو 

       املدينةيف مسجد مالك  اإلمامحلقه    تتم يف حلقات مثل الدراسةكانت  

 )سنكر  بتمبكتو (العلم يف مسجد  تحلقاو يف مسجد عمرو بن العاص يف مصر  الشافعي اإلمام 
 

 : ثانيا الكتاتي 

واخللفاء حيرتمون  راداألفاخلط العربيكان  وواحلساب  والكتابةالكريم  القرانهدفها تعليم  

 . احرتاما هلم أرائهماملعلمني وينزلون علي 
 

  ثالثا المدارس:  
 نشأت يف القرن الرابع اهلجر  وازدهرت يف القرن اخلامس اهلجر   

 كثره احللقات يف املساجد وازدحامها وظهر التنوع يف العلوم  إلييرجع السبب يف نشأتها  

 الدولةمدارس تشرف عليها األفراد                  ويقوم بها  مدارس أهليه    إليانقسمت املدارس  

 وكانت خمصصه للتعليم العالي املستنصريه( املدرسة—النظامية املدرسة) من أمثله تلك املدارس 

 . العلميةنوع من املؤسسات  لوتعترب أوتنسب الي الوزير السلجوقي نظام امللك  ألنظاميه املدرسة 
 

 رابعا :المكتبات 

 . حيمل نشأت مع نشأه املسجد األولوهو النوع  :تبات املساجدمك 

 . اليت أسسها الرشيد وأكملها املأمون ( احلكمةمكتبه بغداد )بيت العامة:  املكتبات  

 .بدمشق  الظاهرية املكتبة :مكتبات املدارس  

 . والعلماء والتجار  واألمراءتوجد يف بيوت اخللفاء -: اخلاصةاملكتبات  
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  الدوله االسالميهالعلوم فى : 
 إلي :والسنه( وتنقسم  نالقرآهي اليت تستمد أصوهلا من نصوص دينيه) العلوم النقليه 

 العلوم الدينية : 
  ج أحكامهوبيان معانيه واستخراسيدنا حممد لي عهو علم يراد به فهم كتاب اهلل املنزل القران  تفسري .  

 .ثري ك(وتفسري ابن  القرآن ألحكامجلامع طيب )اومن أشهر كتب التفسري تفسري الطرب  وتفسري القر -

  (الكريم واختالفها )منسوبا لناقله القرآن آياتعلم يبحمل يف كيفيه ترتيل   :  علم القراءات . 

  اآلياته نطق حرصا علي سالم اإلسالميف  متعددةظهر مع دخول أجناس . 

 :لقيةاخلصفات النيب حممد وهو :أقوال وأفعال وتقريرات  -علم احلديمل . 

 .ول سندا ومتنا نشأ مع هذا العلم علم مصطلح احلديمل حلفظ أحاديمل الرس -

 . مسلم( واألمامالبخار   األماممن مجع احلديمل ) أشهر -

  ن عبادات ومعامالت وحدود وغريهام ألشرعيه األحكامهو العلم الذ  يتناول     :علم الفقه  

 لفقهل ألولانشأ هذا العلم يف حياه الرسول باعتباره املعلم  -

 سما تعلموه للنا الصحابةبعد وفاته وانقطاع الوحي نقل  -

  االربعه يف القرن الثاني اهلجر الفقهيةظهرت املذاهب  -
  العلوم اإلنسانية واالجتماعية: 
 صر العباسييف الع الرتمجةلعلم بعد ازدهار حركه اوقد عرف املسلمون هذا  األشياءعلم حقائق -:الفلسفة 

 (الغزالي  مواإلمااملسلمني )ابن رشد والفارابي  فةالفالس أشهرمن  -

 : الزمان واملكان إحداثوفن يبحمل يف  لةاجلليعلم يشمل احلوادث والوقائع  -التاريخ . 

 سولثاني اهلجر  من اجل تدوين سريه الرالقرن ال أواخريف  اإلسالميتدوين التاريخ  بدايةوكان  -

 سعود  ،ابن االثري(الطرب  ، املانتشار حركه الرتمجه ومن اشهر املؤرخني ) -

 ني ب املختلفةوالتفاعالت والعالقات  يةالبشرخصائص اجملتمعات  بدراسةعلم يعين  :علم االجتماع

 . املؤسس لعلم االجتماع  ابن خلدون   أفرادها
  علوم األدب واللغة: 
 : املفتوحةد وب البالاختالطهم بشع نتيجة من العرب ألسنه كثري إليسبب نشأته تسرب اللحن  -النحو 

 ه من بعده(الدؤلي ثم سيبوي األسود أبومن كتب يف علم النحو) أول -

 األوزان أصولبحمل فيه عن ي                     العرب ألشعارعلم أوزان الشعر املوافق  :العروض 

 سم الشعر سته عشر حبراقينسب هذا العلم الي اخلليل بن امحد الفراهيد  والذ   -

 العربي األدب إثراءكان للشعراء دور يف : العربي األدب . 

 .   ومن النثريني اجلاحظمتام والبحرت وأب)كعب بن زهري وجرير والفرزدق  أبرزهم -
 واألدب اللغةجمال  يف أوربااالسالميه علي  احلضارة تأثري 

 صص الف ليله وليلهباخلواتيم (من ق العربةاقتبس شكسبري موضوع مسرحيته ) -

 العربي ران للمّعر  والفيلسوف املسلم ابنالغف برسالة–الكوميديا االهليه –ابه فتأثر يف كت دانين -
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 العلوم العقليه : 
  ماسويه ( او  وابن سينا وابن النفيس ويوحنا بن)الراز  والزهر األطباء أشهر -:والصيدلةعلوم الطب 

 جلراحيه(اضع علم )املناظري اوهو و اهلوائية القصبةالزهراو  أول من أجر  جراحه يف  -

 والصيدلةاملسلمني يف  جمالي الطب  إسهامات : 

 عالج )اجلذام(يد بن عبد امللك يف العصر االمو  لانشاها الول إسالميالبيمارستان واول بيمارستان  إنشاء -

 ساءالن وأمراضعرفوا التخصص فكان منهم اطباء عيون وجراحه  -

 خياطه اجلروحو القيصرية الوالدةعمليات جراحيه مثل  إجراءمتكنوا من  -

 ن العيون وعرفوا الطب الوقائياملياه م وأزالوااملخدر(وعاجلوا الشلل 0عرفوا املرقد  -

 لبيطار(كتابه جامع مفردات االدويه)ابن ا الصيدلةمن كتب يف  وأشهر جديدةاكتشفوا عقاقري  -
  العلوم الطبيعية: 
 :اسم  ةطويلعلي الكيمياء فرته  رباأو طلقتألعلم الكيمياء حيت  مؤسسجابر بن حيان أول   الكيمياء

 )صنعه جابر(

 رات وتنقيه املعادن وصناعه الورقاكتشاف الكحول وروح النشادر وتركيب االدويه واملستحض -

 :بيه وصول نيوتن الي وضع قوانني اجلاذيفساهم ابن سينا وهبه اهلل بن ملكا البغداد   الفيزياء 

 ظر(تاب )املنااحلسن بن اهليثم مؤسس علم البصريات وصاحب ك -
 :الصخور واجلبال واملعادن ودراسة الطبيعيةر تفسري الظواه -اجليولوجيا . 

 . لزالزل والرباكني وغريهاامثل  اجليولوجيةيعللوا كثريا من الظواهر  أناستطاعوا  -
  الفلك والرياضيات: 
 ك ؟مب تفسر اهتمام املسلمني بدراسة علم الفل -: الفلك 

 د واجلزرمتابعه حركه املالقبلة  واه واجت الصالةحتديد أوقات  -

 رتتب عليها من صوم وحجوما ي اهلجريةمتابعه حركه القمر لتحديد أوائل الشهور  -

  املسلمني  إسهاماتمن : 

 السماوية األجراملرصد  دلسواألن وبغداد  يف نيسابور الدقيقة الفلكيةبناء املراصد  -

 ملراكشير العرض اليت وضعها العامل أبو علي االطول ودوائرمسوا خطوط األرضعرفوا موضع الشمس وتقدير حميط  -

 بطليموس العرب()قاطبه الزيج الصابي (الذ  وضعه البتاني االزياج ) أشهرعلم االزياج )علم تقويم الشهور( ومن  أضافوا -

 :الرياضيات- 
 سببا هلذا  سالمياإلنت قضايا املرياث يف الفقه (وكاواملقابلةابتكره اخلوارزمي يف كتاب )اجلرب  :اجلرب           

 . االبتكار

 ( اهلندسة أصول) قليدسإكتاب  ترمجة العرب عرب  إلي اهلندسةدخل علم  :اهلندسة  
  علم امليكانيكا: 
 النافعةعلم احليل 0عليه اسم  أطلقوا . 

 



 

- 82 - 

 

 2017   تـاريـــــــخ

 

 الصف الثانى الثانوى

 01225526551لإلتصال :  واعداد :  أ/ إســالم هلـيلرؤية 

  لوم )علم امليكانيكا(يف الع أوربااالسالميه علي  احلضارةتأثري 

 ملغناطيسيةا واإلبرصناعه الورق  آالتونقلوا  باإلسطرالواله  الزراعة اليبأسعن املسلمون  أوربا أخذت 

 )البوصله(

  يهيف اجلامعات االورب الرياضياتيف  اأساسي(مصدرا  واملقابلةكتاب اخلوارزمي )اجلرب  أصبح . 
 فنون العماره : 
  ؟ذلك صحةدلل علي  : يهاالسالم الدولةيف  العلميةتعددت املنشات 

 بطه تشتمل علي املساجد والزوايا واالر: دينيةال العمارة. 

 رتشتمل علي القالع واحلصون واالسوا احلربية: العمارة  . 

 واالسبله وغريها( واقواألساخلانات والفنادق واحلمامات :  العامة  العمارة . 

  العمارة: أنواع 
 . مسجد رسول اهلل ومسجد عمرو بن العاص ميثله -الطراز العربي البسيط : .1

 . لعه حلبوق القاهرةمتثله قلعه صالح الدين يف  : األيوبيلطراز ا .2

سن     : الطراز اململوكي .3 سلطان ح سه ال وخان اخلليلي  االسكندريه ه قايتبا  وقلع بالقاهرةمثل مدر

وجامع   غرناطةوقصــور  قرطبةمســجد  مثل الطراز املراكشــي واالندلســي بالقاهرةالغور  ووكالة 

 . بتونسنة  الزيتووجامع  بقاسالقرويني 

  االسالميه : العمارةمسات- 

 يف بيت املقدس الصخرة قبة أمثلتهامن  -:القباب

  اإلسالميعمار  حت أقواس حدوه الفرس تدل علي الفن املوقد أصب اإلسالميمن أهم مسات الفن  -االعمده:

 والشرفات   القصور ببواوأ واملآذنانتشرت يف احملاريب والسقوف و األسقفمن  املتدلية األجزاء -املقرنصات :

  بدمشق األمو املسجد  -العقود:

 إلســــالمية فى جمال العمارة ؟؟أثبت باألدلة ؟؟  تــأثر األوربيــون باحلضــارة ا
 :  رباقتبس الغربيــون بعض األساليب املعماريــة من الع

 مى  و بنى له      العمارة اإلســال بغداد لدراسـة فن على سبيل املثال أرسـل اإلمرباطور البيزنطى سفريا إىل

 ميـةط حدائقه على منط احلدائق اإلسـالقصرا بالقرب من القسطنطينية على طراز قصور بغداد وخط
 دلس و صقلية انتقلت األساليب املعماريــة و الزخرفية إىل األنـ

 تخطيط لسة مشابها ميــة وجــاء برج  الكنيكانت  كنيسة مدينة سـراقوسـطــة مثال للعقود اإلسال

ها املقرنصــات ئذنة مسـجـد القريوان واستخدمــوا فيماملآذن فى املسـاجـد األندلسيـة واإلفريقيــة و خاصة 

 اإلســالميــة

 لونـةأخـذ رسامـو أوروبــا فكرة تزين األسقف بالصور امل
 .  طابــع إســـالمى سقف رغــم أنها ذاتإىل درجــة أنهم نقلوا كتابات عربيــة زينوا بها األ 
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 : الدرس الرابع مراجعة
 

  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : 1س : 
 .............. ( كانت قمة االزدهار العلمي للحضارة اإلسالمية يف مجيع العلوم يف عصر  1

 اإلخشيديني ( –اخللفاء العباسيني  –اخللفاء األمويني  –) اخللفاء الراشدين 

 السابع ( –السادس  –اخلامس  –) الرابع  ( نشأت املدارس اإلسالمية يف القرن ............. اهلجر  .  2

 اخلاصة ( –املدارس  –العامة  –) املساجد  ( ُتعد مكتبات ................ أول نوع ظهر من املكتبات .  3

 الفقه ( –االجتماع  –القراءات  –األول له .) مصطلح احلديمل  ..... يف حياة الرسول ) ص ( واعترب املرجع( نشأ علم ........ 4

 الرابع ( –الثالمل  –الثاني  –( اكتملت املذاهب الفقهية األربعة يف القرن اهلجر  ................. . ) األول  5

 ( البحرت  –الفرزدق  –جرير  –) اجلاحظ   ( من أبرز األدباء يف النثر ..................... .   6

 املأمون ( –هارون الرشيد  –عمر بن عبد العزيز  –... أول بيمارستان إسالمي لعالج اجلذام . ) الوليد بن عبد امللك ( أنشأ . 7

 احلسن بن اهليثم (  –جابر حيان  –ابن سينا  –( صاحب كتاب " املناظر " العامل ...................... . ) الكند   8

 امليكانيكا ( –اجلرب  –الفيزياء  –لم .............. علم احليل النافعة . ) الكيمياء ( أطلق املسلمون على ع 9

 الفاطمي ( –األيوبي  –اململوكي  –) املغولي   ( وكالة الغور  من الطراز ................... .  10
 

  2س  ( ضع عالمة :  ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة ) أمام العبارة غري الص )يف احلالتني حيحة ، مع ذكر السبب : 
 (  )     املظلمة .  ( عاشت أوروبا يف العصور الوسطى ما يسمى بالعصور 1

 (  )     نورة أصبح للمسجد دور علمي . ( مع تأسيس مسجد املدينة امل 2

 ( )         دارس املدرسة النظامية . ( أشهر امل 3

 ( )     هرية وأكملها املأمون . الظا ( وضع هارون الرشيد أسس املكتبة 4

 ( )       سالم . ( بدأ االهتمام بكافة أنواع العلوم مع ظهور اإل 5

 ( )                                                                ( تأثرت أوروبا بالعلوم الدينية يف تشريع القوانني .  6

 ( )       ثالمل اهلجر  . ( بدأ تدوين التاريخ اإلسالمي يف القرن ال 7

 (  )       علم اجلرب بالدين اإلسالمي .( ارتبطت نشأة  8

  ملن تنسب األعمال اآلتية:  3س  : 
 ( تأسيس علم العروض . 2                                    املرتجم ذهبًا . ( اهتم بالعلم وكان يعطي وزن الكتاب 1

 ( صاحب معجم العني . 4                                                   . ( صاحب تفسري اجلامع ألحكام القرآن 3

 ( اكتشف الدورة الدموية . 6                                    ( تأسيس علم االجتماع . 5

 ( اقتبس موضوع مسرحيته " العربة باخلواتيم " من قصص ألف ليلة وليلة . 7

                         وائية .( أجرى أول جراحة يف القصبة اهل 8

 ( تأسيس علم البصريات . 9

                                       ( ألف كتاب جامع مفردات األدوية يف علم الصيدلة . 10

 ( ابتكر علم اجلرب .  11

 ( تأسيس علم الكيمياء مستخدمًا املنهج العلمي . 12
 ج
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  ما املقصود بكل من:  4س  : 
 ( علم احلديث . 3    ( علم القراءات . 2     القرآن .( علم تفسري 1
 ( علم االجتماع . 6                                       ( علم التاريخ . 5     ( علم الفقه . 4
 ( املقرنصات . 9                                        ( املعاجم . 8     ( علم العروض . 7

 

  مب تفسر :  5س : 
 ( ظهور علم القراءات . 2     الكتاتيب . ( أهمية نشأة 1

 ( نشأة علم النحو . 4                      ( نشأة علم املصطلحات احلديمل . 3

 راسة علم الفلك .د( حاجة املسلمني إىل  6                   ( ازدهار التدوين التاراي يف الدولة العباسية . 5

 يلة اسم " صنعة جابر " .( ُأطلق الغرب على الكيمياء لفرتة طو 7

   ( اهتمام املسلمني بعلم امليكانيكا . 8

  ما النتائج اليت ترتبت على :  6س  : 
 ( ازدحام حلقات العلم يف املساجد مع تنوع العلوم . 1

 ( اتصال الغرب باحلضارة اإٍلسالمية يف العلوم الدينية . 2

 تطبيقية .( اتصال الغرب األوروبي بالعرب يف جمال العلوم ال 3

  .( تواصل الغرب األوروبي باحلضارة اإلسالمية يف جمال العمارة  4
 

  أثبت باألدلة التارخيية صحة كل عبارة مما يأتي :  7س  : 
                             ( اهتمت الدولة اإلسالمية بالعلماء . 1

 ( تعددت املناهج والعلوم يف املدارس اإلسالمية . 2 

 ب من قصص .صة األوروبية احلديثة يف نشأتها مبا كان عند العر( تأثرت الق 3

  ( كان للعرب إسهامات كبرية يف جمالي الطب والصيدلة . 4

  ( أبدع العرب يف جمال الفيزياء . 5 

 ( للمسلمني دور كبري يف تطور علم الفلك . 6

   ( صنع املسلمون الكثري من اآلالت امليكانيكية والتقنية . 7

 ع العمارة اإلسالمية . ( تنو 8

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

- 85 - 

 

 2017   تـاريـــــــخ

 

 الصف الثانى الثانوى

 01225526551لإلتصال :  واعداد :  أ/ إســالم هلـيلرؤية 

 
 
 
 

  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :  1س : 
 العباسي الثاني ( –العباسي األول  –األموي  –( بدأت حركة الرتمجة إىل العربية يف العصر .................... . ) اخللفاء الراشدين  1
 العباسي ( –األموي  –اخللفاء الراشدين  –.................. . ) النبوي ( ظهر منصب الوزارة رمسيًا يف العصر ...... 2
 عبد اهلل بن طاهر بن احلسني ( –عبد العزيز بن مروان  –احلجاج بن يوسف  –) عمرو بن العاص ( كان ......... من أشهر الوالة يف العصر العباسي .  3
 هارون الرشيد ( –عمر بن اخلطاب  –عبد امللك بن مروان  –المية . ) عبد العزيز بن مروان ( قام ......... بتعريب الدواوين يف الدولة اإلس 4
 العباسيني ( –األمويني  –اخللفاء الراشدين  –) النبوة  ( نشأت الدواوين يف عصر .............. .  5
 علي بن أبي طالب ( –عمر بن اخلطاب  –صديق أبو بكر ال –( كان .................. أول قاضي يف اإلسالم . ) الرسول ) ص (  6
 التجار ( –اجلند  –الشرطة  –(يعترب اخلليفة املهدي العباسي أول من عني قاضي لـ .......) أهل الذمة  7
 رئيس بيت املال ( –احملتسب  –قائد الشرطة  –( يف حالة غياب الوالي عن الوالية ينوب عنه يف حكمها ..........) القاضي  8
 ضرغام ( –بدر الدين لؤلؤ  –عبد اهلل بن سعد  –( قاد األسطول املصري يف عهد صالح الدين ................... . ) أبو العالء احلضرمي  9

 تسب (احمل –قائد الشرطة  –القاضي  –. ) الوالي ( كان من مهام .. مراقبة النشاط االقتصادي واألسواق جبانب األمر باملعروف والنهي عن املنكر  10
 املكوس ( –الفيء  –اجلزية  –( ُتعد ................ أرقى صور التكافل والرتاحم باجملتمع اإلسالمي . ) الزكاة  11
 معاوية بن سفيان (  –املأمون  –عمر بن عبد العزيز  –( قام .................. بفصل والية اخلراج عن والية الوالي . ) عمر بن اخلطاب  12
 الفيء ( –العشور  –اخلراج  –) املكوس  فت .................... قبل اإلسالم بضريبة الرؤوس . ( عر 13
 عشور التجارة ( –الفيء  –املواريث الشرعية  –( يطلق على الرتكات اليت ال وارث هلا وال صاحب اسم .................) عشور اجلمارك  14
 الغنيمة ( –املكوس  –الفيء  –) اجلزية   ............ . ( متثل اجلمارك نوعاًُ من .......... 15
 اجلابية ( –مكة  –دمشق  –(أقام معاوية بن أبي سفيان سد وادي اخلنق بـ ........... . ) املدينة  16
 األندلس ( –أوروبا  –اهلند  –) الصني   ( عرف املسلمون الورق من .................. .  17
 العامة ( –الوسطى  –اخلاصة  –................... قاعدة اهلرم االجتماعي . ) العليا ( متثل الطبقة .. 18
 أم سلمه ( –زينب  –عائشة  –( شاور النيب ) ص ( السيدة ................... يف أحداث صلح احلديبية وعمل برأييها . )  خدجية  19
 تركان خاتون ( –أم هانئ اهلرونية  –اخليزران  –) فاطمة بنت سعد ( من عاملات احلديث يف مصر .................... .  20
 زمرد خاتون ( –فاطمة بنت سعد اخلري  –زمرد قاتون  –( كانت .................... عاملة رياضيات . ) ُستيتة البغدادية  21
 اجلاحظ ( –البحرتي  –أبي متام  –( من أبرز األدباء يف النثر .................... . ) كعب بن زهري  22
 الكيمياء ( –الفيزياء  –اجليولوجيا  –( ارتبط علم ..................... عند املسلمني بالشعائر الدينية . ) الفلك  23
 ابن األثري ( –اخلليل بن أمحد  –البخاري  –( من أشهر التفاسري تفسري ................... . ) ابن كثري  24
 الشافعي ( –مالك  –أمحد بن حنبل  –الفرنسي مبذهب اإلمام ................. . ) أبو حنيفة ( تأثر القانون  25
 أبو العالء املعري ( –ابن املقفع  –ابن قتيبة  –( تأثر دانيت برسالة الغفران لألديب ..................... . ) اجلاحظ  26
 البتاني (   –موسى بن شاكر  –اخلوارزمي  –................ .) عمر اخليام ( ينسب علم اللوغاريتمات إىل العامل املسلم ...... 27
 امليكانيكا ( –الفيزياء  –الفقه  –( أطلق املسلمني على ........... علم احليل النافعة . ) الرياضيات  28
 املقرنصات ( –باب الق –األعمدة  –( أطلق على األجزاء املتدلية من السقف ................. . ) العقود  29
 األندلسي ( –اململوكي  –األيوبي  –( خان اخلليلي ينسب إىل الطراز املعماري ................. . ) العربي البسيط  30
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  2س  ( ضع عالمة :  ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة ) أمام العبارة غري الصحيحة ، مع ذكر السبب ) يف احلالتني : 
 ( )      رة اإلسالمية من طاقات وخربات متعددة . ( تشكلت احلضا 1
 ( )      ( ازدهرت حركة الرتمجة إىل اللغة العربية يف العصر األموي .  2
 ( )       ( كانت احلضارة اإلسالمية حضارة منغلقة .   3
 ( )      ( مل يتغري نظام تولية اخلالفة يف عصر األمويني والعباسيني .  4
 ( )      اختيار اخلليفة يف عصر اخللفاء الراشدين .  ( اختلفت طرق 5
 ( )    ملختلفة . ا( كانت مهمة ديوان العطاء تسهيل حاجات أرباب املصاحل يف الدواوين  6
 ( )                                     يات . ( متثلت مهمة ديوان النظر يف اإلشراف على الرسائل الواردة من الوال 7
 ( )        اء املتخصص يف األندلس . ( تعدد القض 8
 ( )       ( تعددت مسميات الشرطة يف البلدان اإلسالمية .  9

 ( )                                   ين . ( بدأ تكوين اجليش يف عهد اخلليفة أبي بكر الصديق ملواجهة املرتد 10
 ( )       ( جعل عبد امللك بن مروان التجنيد إجباريًا .  11
 ( )      ( نشأ األسطول اإلسالمي يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان .   12
 ( )       ( يعترب الظاهر بيربس مؤسس البحرية اململوكية .  13
 ( )      ( أنشأ اخلليفة عمر بن اخلطاب بيت املال كديوان من الدواوين .  14
 ( )                                     ات . بني السلط ( طبق اخلليفة عثمان بن عفان ما ُيعرف اآلن مببدأ الفصل 15
 ( )      (  أعاد اخلليفة عمر بن عبد العزيز هيكلة بيت املال .  16
 ( )        ( تنقسم الزكاة خلمسة أقسام .  17
 ( )      ( ساوت الدولة اإلسالمية بني مجيع األراضي يف مجع اخلراج .  18
 ( )     اخلراج املعرفة التامة بالفقه وعلومه . ( كان يشرتط يف من يتوىل  19
 ( )       ( كانت تنقسم األراضي الُعشرية إىل ثالث أنواع .  20
 ( )       (تسقط اجلزية على كثري من أهل الذمة .   21
 ( )      ( يعد املسلمون أول من أشاروا إىل نظام الري بالتنقيط .  22
 ( )       اسة حرية التجارة . ( اتبعت الدولة اإلسالمية سي 23
 ( )       ( عاش أهل الذمة يف قلب اجملتمع اإلسالمي .  24
 ( )      ( عاشت أوروبا يف العصور الوسطى ما يسمى بعصور النهضة .  25
 ( )    راشدين . ( كانت يف قمة االزدهار العلمي يف مجيع العلوم يف عصر اخللفاء ال 26
 ( )                                 ن املكذوب .  مفظ الرسول ) ص ( سندًا ومتنًا ملعرفة الصحيح   ( نشأ علم احلديث حل 27
 ( )       ( ُيعد أوجست كونت مؤسس علم االجتماع .  28

 

  ملن تنسب األعمال اآلتية:  3س : 
 ( قام بتعريب الدواوين . 2          ( جعل التجنيد إجبار  يف الدولة اإلسالمية . 1

 ( استحدث ديوان النظر . 4      أنشأ ديوان اخلامت . ( 3

 ( أول من عني قاضي اجلند .  6     ( ألف كتاب صبح األعشى . 5

 ألندلسية .( ألف كتاب الفالحة ا 8                   ب البحر بغرض الفتح اإلسالمي .( أول من رك 7

 الفقه .و( برعت يف علوم احلديمل  10                 العاص جلمع صدقات ُعمان . ( أرسل عمرو بن 9

 يف العصر األمو  . ( أعاد هيكلة بيت املال 12                 ( توىل متثيل الطائفة احلرفية أمام احملتسب . 11
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 غرى .( أنشأت املدرسة العادلية الص 14                        لم الناس احلديمل يف دمشق .                    ( كانت تع 13

 ( تأسيس علم االجتماع . 16                 هـ . 684( أنشأت رباط البغدادية عام  15

 الَعروض . ( تأسيس علم 18                                ( صاحب كتاب " اجلامع ألحكام القرآن 17

 م . 1804نسي عام ( أمر برتمجة الفقه املالكي وضم أحكام منه إىل القانون الفر 19

 م . 16القرن الـ  ( استخدم الزيج لصياغة قوانينه املشهورة عن حركة الكواكب يف 20

 سالمي .إ( أنشأ أول بيمارستان  22                     ( وضع أول املعاجم . 21

 ( اكتشف الدورة الدموية . 24   ( أسس علم الكيمياء على املنهج العلمي . 23

 أسس علم اجلرب . ( 26     ( أسس علم البصريات . 25

   ( ألف كتاب جامع مفردات األدوية . 27

  ما املقصود بكل مما يأتي:  4س : 
   ( بيت املال . 3   ( الشرطة . 2   ( اخلالفة . 1

 ( األراضي العشرية . 6   ( اخلراج . 5   ( الزكاة . 4

 ( الفيء . 9   ( الغنائم . 8   ( اجلزية . 7

 ( املوالي .  12  اريمل العشرية .( املو 11   ( املكوس . 10

 ( علم احلديمل . 15  ( علم القراءات . 14  ( علم تفسري القرآن . 13

 ( علم الفلسفة . 18  ( علم الَعروض . 17   ( علم الفقه . 16

 ( املعاجم . 21  ( علم االجتماع . 20  ( علم التاريخ . 19

    ( املقرنصات .   22

  ماذا كان حيدث إذا :  5س : 
 ن .( دمر العرب ما وجدوه من ثقافات وحضارات بعد فتوحاتهم للبلدا 1

 ( اعتمدت احلضارة اإلسالمية على العنصر العربي فقط . 2

  ( حدد الرسول ) ص ( من الفه يف حكم املسلمني . 3

 ( مل يتم إنشاء األسطول اإلسالمي . 4

 راج .يف مجع اخل ( ساوت الدولة اإلسالمية بني مجيع األراضي الزراعية 5

    ( فرض اإلسالم اجلزية على كل أهل الذمة . 6

 ( احتكرت الدولة اإلسالمية التجارة . 7

 ( كان اجملتمع اإلسالمي مييز بني الطبقات على أساس اللون . 8

 ( اقتصر التعليم يف الدولة اإلسالمية على التعليم الديين . 9
 
 

  قارن بني  :  8س : 
 يمل نظام اختيار اخلليفة .لراشدين ، والعصر األمو  والعباسي من ح( عصر اخللفاء ا 1

 مو  والعصر العباسي .(  وضع بيت املال يف عصر اخللفاء الراشدين ، والعصر األ 2

 ( الفيء ، والغنيمة . 4      ( الزكاة واجلزية . 3

 ( األراضي اخلراجية ، واألراضي الُعشرية . 5
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  ليت قامت مية بنظام سياسي مل تسبقها إليه أي دولة من الدول ا" ختصصت الدولة اإلسال:  9س
 ب عما يأتي :يف تلك الفرتة من العصور الوسطى ، وهو نظام اخلالفة " ... يف ضوء هذه العبارة أج

 أذكر  مهام اخلليفة . -     ( كيف ظهرت اخلالفة ؟ 1

 ( من هم الذين ُيعينون اخلليفة على أداء مهامه ؟ 3

 لعصر األمو  والعباسي ؟ وملاذا ؟ختلف نظام اخلالفة يف عصر اخللفاء الراشدين عن ا( هل ا 4
 

  لمجتمعات  " ..." ُتعد احلضارة اإلسالمية رائدة يف تنظيم املوارد املالية واالقتصادية ل:  10س            
 يف ضوء هذه العبارة أجب عما يأتي :

 المي ؟( وضح خصائص النظام االقتصاد  اإلس 2  ( ما أهداف النظام االقتصاد  اإلسالمي ؟ 1

 القتصاد املصر  حاليًا ؟( ما مقرتحاتك لتوفري املوارد املالية ل 4           ارد بيت املال ؟( ما مو 3
 

  وء هذه ض" ليست اجلزية من مستحدثات اإلسالم فلقد عرفتها األمم السابقة " ... يف :  11س
 العبارة أجب عما يأتي :

 ( متى تسقط اجلزية عن أهل الذمة ؟ 2  اذا تفرض اجلزية على أهل الذمة ؟( مل 1

 زية قبل اإلسالم ؟     ( مب كانت تسمى اجل 3

 والرهبان والفقراء ؟  ( ما رأيك يف إسقاط اإلسالم اجلزية عن األطفال والنساء 4
 
 

  ذلك حث لذي خلق " ل" كانت اآلية األوىل اليت جاء بها الوحي هي " اقرأ باسم ربك ا:  14س
 اإلسالم على السعي يف طلب العلم " ... يف ضوء هذه العبارة أجب عما يأتي :

 ( وضح مظاهر اهتمام الدولة اإلسالمية بالعلماء . 1

 ( اذكر املؤسسات العلمية يف الدولة اإلسالمية . 2

 ؟ ( على يد من بدأ ظهور علم الكيمياء عند العرب املسلمني 3

 واتيم من قصص ألف ليلة وليلة ؟ اقتباس شكسبري موضوع مسرحيته العربة باخل   ( ما رأيك يف 4

 
 
 

 
 
 


